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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets estableix un nou òrgan de participació per 
als més joves amb la creació del Consell d’Infants

Ben aviat es posarà en marxa un nou órgan de participació adre-
çat als més petits: el Consell d’Infants de Parets. Els 18 membres 
del Consell seran escollits pels seus companys entre els alumnes 
de 5è i 6è de les escoles de primària del municipi.   Pàg. 16

Del 24 al 27 de gener, Parets del Vallès celebra la 
Festa Major d’Hivern 2014

Tret de sortida a la Festa Major d’Hivern. Enguany, la celebració 
incorpora novetats, com ara  la fira Parets Medieval, i es mante-
nen clàssics del programa com la calçotada popular, la tómbola 
de Parets contra el càncer o la Desfilada Infernal.  Pàg. 5
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Comiat a Josep Seguer 
i Sans
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47 empreses s’acullen 
als ajuts oferts per a la 
contractació d’aturats

Tret de sortida a la 
nova temporada de 
teatre a Parets 

Inauguració del nou 
circuit de BMX

Entrevista: 
Nerea Roblas, concursant 
de La Voz Kids

9 15 17 20

La implantació d’un model de gestió integral dels serveis energètics permetrà a Parets estalviar prop de 3 milions d’euros en 10 anys.  
El nou contracte signat amb Gas Natural Fenosa i Electricitat Boquet preveu la reducció d’un 61% del consum energètic, que serà 
possible gràcies a un seguit d’actuacions de millora que es desenvoluparan des d’aquest mes de gener fins al juny. Aquest pla de mi-
llora inclou, entre d’altres, el canvi de més de 3.000 làmpades de vapor de sodi per vapor de mercuri o la renovació de 400 llumeneres 
viàries i decoratives. Les actuacions suposaran a l’empresa adjudicatària una inversió d’1 milió d’euros. Pàg.3 

Parets estalviarà 3 milions d’euros 
en l’enllumenat públic
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LÍNIA OBERTA
Mal ús de les nostres instal·lacions
Hola, sóc un ciutadà que paga els seus impostos a Parets 
del Vallès com qualsevol altre, i voldria, des d’aquest escrit, 
ressaltar un problema que cada vegada més passa en les 
instal·lacions esportives que tenim per fer-ne ús qualsevol 
dels que convivim al poble. La pista d’atletisme i els seus 
complements, com el fossat del salt de llargada, o la zona 
destinada als llançaments, estan destinats per això, i exclusi-
vament per això, per córrer per les pistes o per practicar salts 
o llançaments. Qualsevol altre ús d’aquestes zones haurien 
d’entendre tots i cadascun dels ciutadans de Parets del Vallès 
que no es poden realitzar. Així doncs, el fet d’utilitzar el fossat 
de sorra perquè els nens facin castells o juguin amb els seus 
cotxes simulant que van per carreteres muntanyoses, o l’ús 
de les bicicletes o de patins dins de les pistes, penso que ja 
no s’hauria de plantejar ningú poder fer-ho, per això entenc 
que hi ha els parcs o altres zones d’esbarjo que l’ajuntament 
té destinat per aquestes activitats. 
Però principalment em sorprèn l’alegria amb què els amos 
de gossos de la nostra població passegen per dins del re-
cinte entorpint les activitats que es poguessin estar realit-
zant a les instal·lacions, i en moltes ocasions directament 
els gossos juguen amb els seus amos al centre de la zona 
d’escalfament o gespa. No sóc amant dels animals, però si 
respectuós amb qui decideix envoltar-se d’ells, i les lleis i 
ordenances locals diuen clarament que els animals no po-
den anar deslligats lliurement, i per descomptat és de lògica 
que unes instal•lacions esportives estan destinades per fer 
esport, no per a passejar el gos, (a ningú li passaria pel cap 
entrar dins de la pista de bàsquet a jugar amb els seus fills, 
i menys a passejar la seva mascota). Les pistes d’atletisme 
són d’igual manera una zona exclusivament per fer esport. 
Penso que si som tots una mica cívics, hauria d’haver-hi es-
pai al nostre poble perquè tothom pogués realitzar les seves 
activitats lúdiques sense molestar el veí. Som un poble petit, 
fem el possible per no molestar-nos els uns als altres. Espero 
no haver ferit sensibilitats, per descomptat no és la meva 
intenció, únicament m’agradaria que s’entengués el problema 
que cada vegada és de major magnitud.
J.D.G. 

Agraïment
Ara fa tres anys que, des de Rialles Parets, vàrem iniciar un 
nou projecte: l’organització i preparació d’un espectacle na-
dalenc dels Pastorets. Un grup d’infants i joves es van mos-
trar disposats a representar-lo i la majoria de participants van 
voler repetir l’experiència aportant-hi noves idees, i disposats 
a assumir els canvis que es varen votar a l’inici dels assajos. 
Sota la direcció de l’actriu de teatre i doblatge Montse Mira-
lles, es va treballar cada dissabte de l’últim trimestre de l’any 
per fer possible la tercera edició de Pastorets, cap a Parets 
el dia de Sant Esteve. Els personatges masculins van esde-
venir pastores, la música es va modernitzar gràcies a dues 
de les cançons escrites expressament per les joves actrius 

de la companyia i la coreografia va estar més d’acord amb 
el teatre musical. 
El resultat final va ser satisfactori i, quan va acabar, pastores, 
àngels i dimonis, i Josep i Maria parlaven sobre què hi afegi-
rien l’any vinent i quins papers farien. Petits divertits i entre-
gats i joves entusiastes van provocar somriures i emoció als 
assistents, que van aplaudir cada una de les intervencions de 
cada acte. El final, com en les darreres edicions, es fa fer a la 
plaça de la Vila, on els Pastorets varen fer les seves ofrenes 
a Josep i Maria i l’Àngel va derrotar, novament, Satanàs amb 
l’acompanyament del foc i la traca final d’una representació 
de la Colla de Diables. Un cop més, volem agrair a tots els qui 
ens han ajudat a fer possible aquest projecte: la Montse, a la 
direcció; l’equip tècnic; membres de la Colla de Diables; “el 
Sindicat”; Protecció Civil; l’equip de perruqueres, maquillatge 
i de preparació d’exteriors; l’Ajuntament; l’empresa DANONE, 
i a tot el públic que ens va acompanyar i va confiar en nosal-
tres. Però, sobretot, al grup d’actrius i actors de Pastorets, 
cap a Parets. 
Núria Sancho, Rialles Parets

La rosa de de Sant Jordi (fragment)

Als quinze anys de matrimoni
quan ja ha plogut i ha nevat,
l’amor, no cal que es pregoni
com és costum al mercat.

La rosa que per Sant Jordi
s’ofrenen enamorats,
és més un pròleg o exordi
que imatge de temps passats.

Mes, amb tot i la ferida
que el pas del temps produeix,
el nostre amor no és mentida
i es pot dir que encara creix.

I besos a pell de galta
o als llavis, porta del cor...
La rosa, creus que fa falta,
per proclamar el nostre amor?

Joan Aliguer i Vegué (Mollet del Vallès, 1921-2007) ha estat 
un referent en la vida poètica del Vallès, precursor i integrant 
de diversos grups poètics, el Niu d’Art Poètic inclòs. La seva 
obra es caracteritza per un lirisme clar i  efectiu. Ha publicat 
els seus poemes en Mollet Poètic I i II (1983 i 1986), i en un 
llibre compartit amb el també poeta de Mollet Plàcid Vilardell, 
el 1996, Recull de Poesies. A més, tingué una gran sensibili-
tat cívica, col·laborant en moltes publicacions d’àmbit local, i 
fins i tot, en premsa, com La Vanguardia o el Correo Catalán. 
En aquest camp, Joan Aliguer publicà Mollet en deute (1992). 
Coincidint amb l’aniversari de l’entitat, El Niu d’Art Poètic li 
dedicarà la trobada del pròxim 20 de febrer, a Ca n’Oms. 
A les biblioteques de Can Rajoler i Can Butjosa –sobretot– hi 
trobareu una mostra de l’obra de Joan Aliguer. 

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 23 gener 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Seminari LIJ. 

Divendres 24 gener
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 20 h, a l’Observatori Pau Vila, sessió d’astronomia amb observació 
d’Andròmeda, Júpiter i el Pessebre.

Dissabte 25 gener
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo.

Diumenge 26 gener
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Grim, grim o la 
Blancallops i els 7 porquets, a càrrec de la Cia. La Pera Llimonera. 

Dimarts 28 gener
A les 15.15 h, a l’escola bressol La Cuna, xerrada Ei, que creixo. Que no 
t’agafi per sorpresa. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: Especial aniversari, 
a càrrec de Mon Mas.

Dimecres 29 gener
A les 15.15 h, a l’EB El Gargot, xerrada Ei, que creixo. Que no t’agafi per 
sorpresa. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, tertúlia 
al voltant de la novel·la L’estiu sense homes, de Siri Hustvedt. 

Divendres 31 gener 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre El Misteri de l’habitació groga, 
de Gaston Leroux, a càrrec de Carme Babot i Teresa Martorell. 

Dissabte 1 febrer
De 9 a 14 h, al carrer de la Premsa, inauguració del Bike Circuit Parets. 

Diumenge 2 febrer
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Renoi, quina nit de nuvis, 
a càrrec de l’Òpera Còmica de Barcelona.

Dimecres 5 febrer
De 9 a 13 h, en diversos indrets de Parets, col·lecta contra el càncer. 

Dijous 6 febrer
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo. 

Divendres 7 febrer
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 20 h, a l’Observatori Pau Vila, sessió d’astronomia amb observació 
de Júpiter, Nebulosa d’Orió, Plèiades i la Lluna.

Dissabte 8 febrer
A les 16 h, a les sales Basart i Serra de la Cooperativa, campionat d’es-
cacs.

Diumenge 9 febrer
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar El club dels llops, a 
càrrec de la Cia. les Maries. 

Dilluns 10 febrer
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del 
lector. 

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

Tot just acabem de deixar enrere 2013, amb molta feina feta, però encara amb molt a fer. 2014 és un any de continuïtat, un any en què 
seguim prioritzant l’ocupació i les polítiques socials, perquè el més important és el benestar de tots i cadascun dels paretans i les pare-
tanes. El canvi d’any és només un punt i seguit en la nostra tasca de servei al poble. Continuem abocant tots els esforços per millorar dia 
a dia Parets i per gestionar els recursos de la manera més eficient.
Parets s’està convertint en un referent i un model a seguir i això reafirma que estem seguint el bon camí: la creació de plans d’ocupació 
locals per donar feina als aturats del nostre poble, els convenis amb la indústria i el comerç per contractar paretans i paretanes a través 
del servei local d’ocupació, la línia d’ajuts a la contractació, l’àmplia oferta formativa gratuïta, els ajuts en el pagament de l’IBI i de les 
plusvàlues, les beques per a escoles bressol, per a menjadors escolars, per a esportistes en situació familiar amb dificultats econòmiques...
En gestió i estalvi, també som pioners. Més d’un ajuntament ja ha contactat amb nosaltres interessant-se pel nou contracte d’enllumenat 
públic, que ens permetrà estalviar més de 3 milions d’euros en els propers 10 anys.
Com deia, treballem molt per donar el millor servei i per gestionar Parets de la manera més òptima. Això ens ha permès congelar taxes i 
impostos però a més poder ampliar el pressupost per destinar més recursos a polítiques socials.
Sempre dic que fer política ara no és gens fàcil, és una època molt difícil, però ser alcalde del meu poble és una de les millors experiències. 
Treballar pels meus veïns i veïnes és una satisfacció.
Ens trobem a la Festa Major!

Parets estalviarà gairebé 3 milions d’euros en els propers 
10 anys amb el nou contracte d’enllumenat públic signat 
recentment amb Gas Natural Fenosa i Electricitat Boquet. 
La implantació d’un model de gestió integral, que inclou 
el servei energètic, el manteniment i la conservació de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi, perme-
trà a l’Ajuntament la reducció d’1,6 GWh/any en consum 
energètic, un 61% respecte de 2013. 
Econòmicament, aquest percentatge suposa un estalvi 
de 231.000 euros anuals més l’increment previst del preu 
de l’energia i en qualitat ambiental també s’aconsegueix 
una reducció important de l’emissió de CO2, estimada en 
1,17 tones/any.
El contracte, que ha entrat en vigor aquest gener, compor-
ta la millora i adequació de l’enllumenat de tot el municipi. 
Entre les actuacions més destacades i visibles destaca 
el canvi de les làmpades actuals de vapor de sodi (llum 
taronja) i de vapor de mercuri (llum blava) per llums de 
vapor de mercuri amb halogenurs ceràmics (llum blanca). 

També es canviaran les lluminàries obsoletes per altres 
d’alt rendiment lumínic, s’eliminaran les que actualment 
estan provocant gran contaminació lumínica i es millo-
rarà l’eficiència lumínica, redireccionant i orientant de 
la manera més òptima la il·luminació de les làmpades. 
Altres accions per assolir  l’estalvi econòmic, energètic 
i l’emissió de gasos CO2 són la regulació electrònica de 
tots els punts del llum i la disminució de la intensitat de la 
llum a partir de les 23 h, sobretot als polígons d’activitat 
empresarial. 

L’empresa invertirà un milió d’euros en millores
Des d’aquest mes de gener fins al juny de 2014 Gas Natu-
ral Fenosa i Electricitat Boquet executaran totes les actu-
acions de millora, que suposaran a l’empresa una inversió 
d’1 milió d’euros. L’adjudicació del nou contracte també 
incorpora el vessant ocupacional. Inicialment, s’ha previst 
la contractació de dues persones a través del Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP).

Nou pla energètic: canvi de 3.300 làmpades i més de 231.000 euros d’estalvi anual
El contracte amb Gas Natural Fenosa i 
Electricitat Boquet permetrà reduir un 61% 
el consum energètic actual

Actuacions destacades:

Renovació de 3.287 làmpades i equips de les 
llumeneres actuals i la neteja dels reflectors 

Renovació de 192 llumeneres vials

Renovació de 168 llumeneres decoratives

Canvi de 89 capçals de punts de llum tipus “misto”

Renovació de 51 projectors

Instal·lació de 21projectors amb tecnologia LED

Substitució de les columnes de les llumeneres mal-
meses i protecció amb pintura especial de totes les 
bases de la resta de columnes existents

Renovació i reparació de quadres elèctrics

Instal·lació de 28 terminals de control de Telegestió

Instal·lació de mòdems en terminals de telegestió 
existents i reubicació de terminals

Instal·lació de sistemes de protecció de 
sobretensions als quadres elèctrics

Instal·lació punt de recàrrega de vehicles elèctrics

Certificat d’eficiència energètica d’edificis municipals

 Acte de signatura del contracte d’enllumenat públic entre l’Ajuntament de Parets, Gas Natural Fenosa i Electricitat Boquet

Del gener al juny s’executaran totes les 
actuacions de millora, que suposaran a 
l’empresa una inversió d’1 milió d’euros

Parets és un dels ajuntaments pioners en la 
implantació d’un model integral de gestió 
dels serveis energètics



23 de gener de 20144 ACTUALITAT

Nascut a Parets del Vallès l’any 1923, Josep Seguer Sans 
va dedicar gran part de la seva vida al FC Barcelona. El 
setembre de 1940, amb només 17 anys, Seguer es con-
vertia en jugador de l’equip amateur del FC Barcelona i 
poc temps després, durant la temporada 1943-1944, va 
debutar amb el primer equip del Barça a Mestalla.

Una llegenda del FC Barcelona
Amb la samarreta blaugrana es va convertir en el màxim 
golejador del seu equip (1949-50). L’any 1952 va jugar 
quatre partits amistosos amb la selecció espanyola i, du-
rant la temporada 1951/52, a l’època del tècnic Ferdinand 
Daucik i l’estrella Ladislau Kubala, Seguer va esdevenir 
una de les pedres angulars del mític Barça de les Cinc Co-
pes. Seguer -o ‘Patetis’ com era el seu sobrenom familiar, 
o ‘Dièsel’ com li deien els seus companys quan exercia 
d’interior amb tasques defensives- va ser, durant anys, 

un dels pilars del FC Barcelona. 
Josep Seguer va jugar 14 temporades en el primer equip 
del Barça, primer com a interior dret i, després, com a de-
fensa. Va disputar un total de 470 partits i va marcar 133 
gols. Atleta incansable, va esdevenir durant molts anys 
un dels defenses amb projecció ofensiva més conegut de 
l’època, formant línia amb homes com Biosca i Segarra 
i defensant la porteria de Ramallets. L’any 1959 va pen-
jar definitivament les botes com a jugador i va passar a 
exercir d’entrenador. Va dirigir el Betis i el Lleida, va ser 
el segon tècnic de Salvador Artigas i, quan aquest va ser 
cessat a principis de la temporada 1969-70, es va con-
vertir en el primer entrenador. El 1970 va ser el primer 
entrenador del Barça Atlètic. 
L’any 1999 El CF Parets va crear el trofeu que porta el seu 
nom i, el mes de juny de l’any 2000, es va batejar el Camp 
Municipal de Futbol amb el nom de Josep Seguer.

Parets diu adéu a Josep Seguer i Sans, ciutadà il·lustre i esportista destacat 
Josep Seguer va morir la matinada del 2 de gener a l’edat de 90 anys. La seva vida va estar estretament vinculada a l’esport i al Futbol Club Barcelona

    Medalla de la Vila 2010 
L’any 2010, l’Ajuntament de Parets va concedir la Medalla 
de la Vila a Josep Seguer i Sans a títol individual –jun-
tament amb Joaquim Rodríguez i la família Feliu–, com 
a reconeixement a la seva trajectòria esportiva, com a 
agraïment del municipi als seus mèrits personals i per 
donar a conèixer el nom de Parets més enllà de les seves 
fronteres. Aquest reconeixement s’acompanya d’una peça 
de plata i d’una reproducció de l’escut de la vila en forma 
d’insígnia.

família i municipi
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Augmenten els usuaris del bus urbà
Un total de 108.177 persones van utilitzar, durant l’any 
2013, el bus urbà de Parets. Aquesta xifra suposa un 
augment del 2,5% respecte als 105.539 usuaris que es 
van registrar l’any anterior. El nombre de viatgers s’ha 
incrementat de manera notable d’ençà que es va dur a 
terme el canvi de l’itinerari i es va instal·lar una nova 
parada al carrer d’Enric Prat de la Riba.

Finalitza el termini per sol·licitar l’ajut de l’IBI
El pròxim 30 de gener finalitza el termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds d’ajuts per al pagament de 
l’Impost sobre béns immobles (IBI) a persones atura-
des del municipi. L’ajut social està adreçat a tots els 
ciutadans en situació d’atur que siguin propietaris o 
llogaters d’un immoble i compleixin les condicions es-
tablertes a les bases específiques que regulen aquest 
ajut. Més informació www.parets.cat.

Mor Joan Serdà, primer farmacèutic de Parets
El passat 10 de gener va morir, a l’edat de 102 anys, 
Joan Serdà i Roca, farmacèutic de professió i fundador 
de la primera farmàcia de Parets del Vallès, l’any 1943. 
El mes de juliol de 2011, l’Ajuntament de Parets li va 
fer un reconeixement institucional amb motiu de la 
celebració del seu 100è aniversari.

Esporga d’arbres al parc La Linera
A principis del pròxim mes de febrer s’iniciaran les 
tasques de poda dels arbres situats al parc La Line-
ra, l’Escola de Música i l’escola Bressol La Cuna, per 
evitar la caiguda accidental de branques. Enguany, 
abans de l’esporga, s’ha fet l’anàlisi de l’estat general 
dels arbres per valorar l’estat fisiològic, fitopatològic i 
estructural dels exemplars. 

EN 2 MINUTS...

S’incorporen els nous plans d’ocupació local
A mitjan gener s’han incorporat als seus respectius llocs 
de treball les dotze persones seleccionades a la darrera 
convocatòria dels plans d’ocupació local impulsats per 
l’Ajuntament de Parets. Pròximament, l’Ajuntament obrirà 
nous processos de selecció per a la contractació de 23 
persones més.

OCUPACIÓ

Festa Major d’Hivern 2014

Aquest divendres, 24 de gener, comença una nova edició 
de la Festa Major d’Hivern. La celebració, que es perllon-
garà fins al dilluns 27, arriba plena de novetats per a tots 
els públics. 
Les activitats s’inicien demà, a les 18 h, amb els Con-
tes d’hivern de la Biblioteca Can Butjosa. A les 20 h, a la 
Sala Serra Cooperativa tindrà lloc la projecció del film de 
l’òpera La Bohème, dins de l’activitat Un sopar d’òpera, 
organitzada pels Amics de l’Òpera del Vallès Oriental, que 
es clourà amb un sopar fred per als assistents.

Cap de setmana medieval a la plaça de la Vila
Dissabte és un dia força especial. La plaça de la Vila re-
cularà en el temps i es convertirà, durant tot el cap de 
setmana, en una vila medieval on hi haurà jocs i tallers 
per a la mainada, mercat d’artesania i activitats de tota 
mena. A més, tothom qui vulgui, podrà fer-se una foto per 
incloure-la al ‘Fes història per Parets’. Al migdia, el Casal 
Can Butjosa serà l’escenari de la 17a edició de la Calço-
tada Popular que, des de les 11 h i fins a les 17 h, acollirà 
un grapat d’espectacles i exhibicions per a tota la família. 
El mateix dia, a les 18.30 h, es farà, a la plaça de la Vila, la 
concentració de bèsties per a la XVIII Desfilada Infernal 
que acabarà amb el Correfoc a càrrec de la Colla de Dia-
bles Parets i les colles convidades. Al Teatre Can Rajoler, 
a partir de les 22.30 h, Paul Kazan i el seu grup oferiran 

un concert tribut al mític cantant Elton John. Mentrestant, 
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez ens esperen 
els components d’Hotel Cochambre i una sessió de ball 
amb discjòquei.
Diumenge la festa comença a Ca n’Oms a partir de les 10 
h, amb la plantada de gegants i esmorzar per als gegan-
ters i les colles convidades. A la plaça, Parets Medieval 
continuarà fins a les 20 h, amb tot de novetats i un dinar 
popular de taverna. Durant tot el dia, es podran veure dife-
rents activitats, com l’audició de sardanes, la passejada i 
Ball de Gegants o l’exhibició de 4x4 a càrrec del Club Pura 
Vida que es farà a les noves pistes de BMX. A les 11 h, 
als voltants del pavelló, hi haurà una matinal d’adopció 
de gossos, amb desfilada, classes d’obediència gratuïtes 
i tallers i manualitats relacionats amb la tinença respon-
sable d’animals de companyia, a càrrec de Help Guau. A 
les 18 h, el Teatre Can Rajoler acollirà l’espectacle familiar 
Diversions programat per Rialles Parets i, a partir de 18 
h, al pavelló, hi haurà el Gran Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Setson. 
Dilluns dia 27, a partir de les 11 h, els més petits podran 
gaudir dels jocs i inflables al pavelló i de la tómbola so-
lidària Parets Contra el Càncer. A les 19 h, Montserrat 
Carulla actuarà al Teatre Can Rajoler amb l’espectacle 
Iaia!, el muntatge amb el qual l’actriu dóna un adéu defi-
nitiu als escenaris.
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El Fons de Cooperació Local de la 
Generalitat no destina diners a Parets 

L’Ajuntament de Parets ha presentat al·legacions al De-
partament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat després de tenir coneixement que el municipi 
de Parets no percebrà cap import procedent del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya. 
El consistori manifesta la seva absoluta discrepància i 
sol·licita que es deixi sense efecte la distribució efec-
tuada per la Resolució de la vicepresidenta del Govern 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals al-
legant nul·litat de ple dret, i demana que se’n faci una 
nova distribució d’acord amb la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya. La partida pressupostària, 
que el 2012 va ser de 223.581 euros, quedaria enguany a 
zero segons la resolució esmentada. 
El Fons de Cooperació Local de Catalunya es distribueix 
entre els municipis, els consells comarcals i les entitats 
municipals descentralitzades. Als municipis, se’ls atribu-
eix una participació de lliure disposició i una altra per al 
foment de la prestació supramunicipal de serveis, la qual 
poden destinar a comunitats, mancomunitats, consor-
cis i consells comarcals. Fins ara, els municipis catalans 
podien beneficiar-se dels Fons de Cooperació Local sota 
criteris de distribució que tenien en compte conceptes 
com el volum de població o la renda del municipi.

PRESSUPOST 

Ahir dimecres, 22 de gener, va tenir lloc la darrera reunió 
entre representants de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
i veïns i veïnes de l’entorn de la plaça Doctor Trueta per 
donar a conèixer les propostes d’actuació urbanístiques 
previstes a la zona i recollir les seves aportacions i sug-
geriments.
L’actuació està emmarcada en el Pla de Barris i preveu 
un procés de remodelació integral urbana i dels carrers 
perimetrals, amb l’objectiu de millorar la urbanització, re-
plantejar la secció dels carrers, renovar la plaça i adaptar 
l’espai públic urbà a les necessitats de la població. 
L’habilitació d’espais de convivència i relació ciutadana, 
la supressió de barreres arquitectòniques, la consolidació 
del comerç local i de proximitat i la priorització dels es-
pais per a vianants són altres dels aspectes inclosos en 
el projecte de rehabilitació de l’entorn. 
Algunes de les actuacións concretes que es duran a ter-

me inclouen:
   Enderroc del paviment de voreres i calçades.
   Eliminació de murs, tanques, rampes i desnivells, per 
aconseguir un espai unitari i ampli.
    Pavimentació unitària del c/la Mina de prioritat invertida.
   Ampliació de la vorera de ponent del c/Eiximenis.
   Ampliació de les voreres del carrer Monistrol.
   Ampliació de l’aparcament del carrer Prat de la Riba.
   Nou enllumenat públic i nou mobiliari urbà i senyalit-
zació viària.
    Ampliació places d’aparcament gratuït a Can Berenguer

L’Ajuntament de Parets ha sol·licitat 329.004,38 euros al 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per a la 
rehabilitació d’aquest espai. Està previst que les obres 
comencin a mitjan febrer i es perllonguin durant 4 mesos 
aproximadament.

Obres de remodelació integral de la plaça Dr. Trueta
L’actuació començarà a mitjan febrer i tindrà una durada estimada de quatre mesos

CALENDARI DEL

CONTRIBUENT 
2014

Del 3 de febrer al 3 d’abril 
Impost vehicles de tracció mecànica
Taxa entrada vehicles (guals)

Del 4 d’abril al 4 de juny
Impost béns immobles urbans (no domiciliats)

Fins al 2 de juny
Impost béns immobles urbans (1a fracció, domiciliats)

Fins a l’1 d’octubre
Impost béns immobles urbans (2a fracció, domiciliats)

Del 5 de setembre al 5 de novembre
Impost béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per manteniment de cementiri
Taxa per gestió de residus domèstics i comercials
Taxa per llicència d’autotaxis i vehicles de lloguer

Oficina de Recaptació

Av. Lluís Companys, 9
Tel. 93 472 91 36
orgt.parets@diba.cat  
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El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar el passat mes de desembre el pressupost municipal per a 2014 amb els vots a favor de PSC i PP, l’abstenció 
de Nova Opció per Parets, Convergencia i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA. 
Es tracta del pressupost més participatiu, ja que s’ha treballat de manera conjunta entre tots els grups municipals que formen part del consistori, tant equip 
de govern com oposició, i recull propostes de tots els grups. A més, el pressupost s’ha treballat també tenint en compte els resultats del procés de participació 
ciutadana amb la priorització d’accions i propostes obertes dels paretans i paretanes.
El pressupost de l’Ajuntament és de 22.269.937,61 euros. Pel que fa a la societat municipal HabitaParets SL, el pressupost destinat és de 147.624, 78 euros. 

Pla d’inversions 2014

Ajuts socials i ocupació centren el pressupost municipal per al 2014

L’Ajuntament de Parets continua fent una aposta inversora i es dota el pla 
d’inversions amb 1.674.891,51 euros. Les actuacions més destacades per a 
2014 són les següents:

Previsió d’ingressos 2014
El pressupost municipal per a 2014 és de 22.269.937,61 euros, i s’ha elaborat 
tenint en compte la previsió d’ingressos per aquest any.

Transferències procedents d’altres administracions

Serveis, gestió urbanística, altres

Recaptació impostos ciutadania

Recaptació impostos teixit industrial

Préstecs per a inversions

5.265.041      €

3.895.296,61 €

6.512.399,96 €

5.147.200,04 €

Ocupació, benestar social i educació

El pressupost dóna continuïtat a exercicis anteriors pel que fa a una major inci-
dència en polítiques de caire social, que coincidiexen amb la prioritat de tots els 
grups municipals i també de la ciutadania, refrendat amb el procés participatiu: 

Creació de nous plans d’ocupació locals
Respecte al pressupost 2013, s’incrementa la partida en un 16,7%, i passa de 
300.000 euros a 350.000 euros

Ajuts socials directes i polítiques d’educació

Beques per a escoles bressol: 38.000 euros

Beques de l’Ajuntament per a menjadors escolars: 30.000 euros

Dues beques de nova creació:

Beques per a esportistes que es troben en una situació familiar amb dificultats 
econòmiques: 4.000 euros

Beques per a sortides i material escolar: 10.000 euros

Nova línia d’ajuts de suport a l’anomenada pobresa energètica: 12.000 euros

Increment de la partida per a targetes del bus urbà per a jubilats en un 8.75%: 
3.500 euros

Durant aquest exercici també s’executaran actuacions urbanístiques de gran re-
llavància com ara el cobriment de la pista de Can Butjosa i la transformació del 
carrer la Mina i la plaça Doctor Trueta, però amb càrrec al pressupost 2013.

Transformació de l’Avinguda Espanya (cost parcial)

Aparcament Parc Fluvial

Ampliació de l’aparcament del Camp de les Peces

Urbanització del carrer Lepant

Construcció d’horts urbans

Creació d’una anella amb carril bici

366.000 €

300.000 €

  75.000 €

150.000 €

  55.000 €

100.000 €

Urbanisme
Nova línia de subvenció per a la rehabilitació d’edificis catalogats, dotada 
amb 12.000 euros

Redacció del projecte de reparació de la coberta de la masia de Can Cot

Redacció del projecte de millora i condicionament del riu Tenes
(Subjecte a la concessió de subvencions sol·licitades)
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Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove de Parets
Consulteu més avantatges a la cartellera

Durada: 1h 30’

Renoi, quina 
nit de nuvis

febrer2
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Òpera Còmica de Barcelona

Una joguina còmica i lírica 

en un acte i en vers

Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove de Parets
Consulteu més avantatges a la cartellera

Durada: 2h 10’

El Cafè de 
la Marina

febrer16
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Josep M. de Sagarra

El gran clàssic de Sagarra en una 

versió de Quatre per Quatre
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47 empreses i comerços s’han acollit a les dues con-
vocatòries d’ajuts directes impulsats per l’Ajuntament, 
amb l’objectiu de promoure i estimular la contractació 
de persones en situació d’atur inscrites al Servei Local 
d’Ocupació. 
Aquesta iniciativa es va engegar l’any 2012, per mitjà del 
Consell Industrial, com a experiència pilot, i s’hi van acollir 
13 empreses, amb la contractació de 28 persones, el 82% 
de les quals van ser contractades per més de 6 mesos. 
Fins al moment, quan encara falten 3 mesos per a la fina-
lització de la darrera convocatòria a la qual s’han destinat 
un total de 50.000 euros, s’han formalitzat un total de 
82 contractes, la major part dels quals han estat d’una 
durada de 6 mesos o superior. 
Pel que fa al perfil professional de les persones contracta-

47 empreses s’acullen als ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament
La línia d’ajuts ha permès, fins ara, la formalització de 82 contractes a persones aturades del municipi

des, més del 67% ho han estat en empreses relacionades 
amb la indústria, fet que posa de manifest la gran relle-
vància del municipi en aquest sector. 
Actualment, l’Ajuntament treballa per posar en marxa la 
tercera convocatòria dels ajuts, que pretenen consolidar-
se com un projecte de continuïtat i un compromís per 
millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat 
de les empreses, així com per fomentar l’ocupació estable 
i de qualitat amb polítiques actives d’ocupació.
Les subvencions són d’un màxim de 1.000 euros per a 
contractes de 6 mesos o superiors i de fins a 500 euros 
per als de 3 mesos o inferiors. 
Les empreses interessades en rebre més informació po-
den adreçar-se al servei de promoció econòmica al correu 
promocio.economica@parets.cat fins al 31 de març.

Symrise Iberica dóna 4.130 euros
El mes de desembre, l’empresa Symrise Iberica de 
Parets del Vallès, dedicada a la fabricació i venda de 
productes químics aromàtics, va fer una donació a 
l’Ajuntament de Parets de 4.130 euros per destinar-los 
a programes socials. Part de l’aportació va ser do-
nada per l’empresa i una altra part pels treballadors, 
amb l’objectiu que des del consistori es pogués de-
senvolupar al municipi alguna campanya adreçada 
a fins socials. La dotació ha servit per incloure-la al 
programa “Un berenar saludable” del Centre Obert de 
Parets del Vallès, del qual se’n beneficiaran més d’una 
seixantena d’infants.

Agent TIC de la Cambra de Comerç
La delegació de la Cambra de Comerç ha posat en 
marxa un nou servei destinat a les pimes de la comar-
ca, que pretén facilitar l’accés a les TIC en les millors 
condicions possibles (www.cambradigital.com). El 
nou servei posa un agent TIC al servei de l’empresa 
per tal de donar més visibilitat a les petites i mitja-
nes empreses, mitjançant un millor ús de les xarxes 
socials i d’internet en el si de l’empresa, optimitzant 
les relacions amb els clients i ajudant les empreses a 
vendre a internet els seus serveis i productes.

l’Ajuntament incorpora un nou tècnic AODL
Per mitjà dels programes de suport a les administra-
cions que desenvolupa la Generalitat de Catalunya, 
aquest gener s’ha incorporat a l’Ajuntament un nou 
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 
que treballàrà en el projecte d’Emprenedoria Corpo-
rativa, 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 
econòmics, universitats i centres tecnològics per ser 
més eficaços, eficients i competitius.

Pròxima reunió de la C-17, a Ripoll
El dimecres 29 de gener, a les 10 h, al Museu Etnogrà-
fic de Ripoll, tindrà lloc la pròxima reunió d’alcaldes 
i alcaldesses dels 15 municipis que conformen l’eix 
de treball de la C-17. Durant la trobada es tractarà la 
situació de la iniciativa de la C-17 i es durà a terme 
la segona Jornada tècnica del corredor de la C-17. 
També es plantejaran les noves propostes del Pla de 
treball per al 2014.

La Gestoria Parets canvia d’ubicació
La Gestoria Parets, que fins ara es trobava al carrer 
Monistrol, trasllada les oficines a un nou local de 
l’av. Catalunya 123. Recentment, Gestoria Parets es 
va unir amb els serveis d’assegurances d’Axa Parets 
amb l’objectiu de facilitar nous plans de protecció 
personal a empresaris en les cobertures a directius i 
treballadors i tractar solucions de protecció financera 
davant la crisi.

EN 2 MINUTS...

50 accions d’assessorament en l’àmbit 
d’emprenedoria

El mes de gener de 2013, en el marc dels projectes de 
Promoció Econòmica i Ocupació, l’Ajuntament posava en 
marxa el nou servei d’orientació i assessorament a per-
sones emprenedores que volen constituir la seva pròpia 
empresa. Des del seu inici, aquest servei ha dut a terme 
més de 50 accions d’assessorament, ha possibilitat la 
creació de 9 nous negocis al municipi i ha donat suport a 
diversos projectes empresarials.Durant aquest període, 
les accions desenvolupades han permès, entre d’altres, 
donar suport a les empreses durant els seus primers tres 
anys de creació; fer una anàlisi detallada de la situació 
de l’empresa per valorar l’evolució, identificant les neces-
sitats de millora o de reorientació de la gestió; ajudar a 
les empreses a millorar el seu nivell de competitivitat per 
tal d’incrementar el seu potencial de creixement i desen-

BALANÇ
volupament facilitant la creació d’ocupació, o afavorir el 
contacte i la cooperació entre persones emprenedores i 
empreses de nova creació per impulsar oportunitats de 
col·laboració i nous negocis que reforcin el seu desen-
volupament.
El servei és de caràcter gratuït i el presta un tècnic espe-
cialista en emprenedoria, que fa acompanyament des del 
primer moment, amb la idea de negoci, fins a la posada en 
marxa i  consolidació del projecte empresarial, un període 
que varia en funció del tipus de negoci que es vol iniciar.
Una part fonamental del servei es presta per mitjà de 
l’assessorament als emprenedors. 
En aquesta fase, el servei proporciona suport en la recerca 
d’informació significativa per valorar la iniciativa empre-
sarial; es posa a disposició dels emprenedors el consell 
d’experts en diferents matèries associades amb la creació 
d’empreses i es dóna ajut en els tràmits de constitució de 
negoci i en la sol·licitud de préstecs. 
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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

L’SCAC tramita 159 expedients durant el 2013
L’SCAC, el Servei d’Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets ha realitzar al llarg 
del 2013 la tramitació d’un total de 159 expedients. De l’anàlisi de les temàtiques trac-
tades i de la seva comparativa amb els expedients tramitats en anys anteriors se’n 
desprenen alguns aspectes rellevants: 

   Un 34% de les reclamacions presentades tenen a veure amb serveis prestats per em-
preses de telefonia. Aquesta dada consolida la tendència a la baixa que ja es va detectar 
en l’exercici 2012, ja que en anys anteriors havia arribat a suposar fins i tot més del 50% 
de les reclamacions ateses. Malgrat que encara és una xifra molt elevada, ja que en 
termes absoluts suposa al voltant de 50 reclamacions anuals, sembla que per fi algunes 
companyies de telefonia estan començant a millorar els seus serveis d’atenció al client. 
   En la part negativa, trobem que un 25% de les reclamacions estan relacionades amb 
els serveis bancaris, sobretot en relació a la problemàtica de “preferents” i “deute su-
bordinat”, però també amb el cobrament de despeses de gestió, manteniment, clàusules 
sòl, etc. Això suposa un increment exponencial, tenint en compte que fins al 2012 les  
reclamacions per serveis bancaris eren gairebé inexistents. 
   Destaca també el 15% de  reclamacions relacionades amb empreses subministradores 
de serveis bàsics, llum, aigua i gas. 
   La resta de reclamacions tenen a veure amb assegurances, transport, 
reparació de béns i garanties, entre d’altres. 

Els dies 25 i 26 de gener, Parets retorna a l’edat mitjana
Aquesta Festa Major d’Hivern, Parets es trasllada en el temps per esdevenir una autèn-
tica vila medieval. El cap de setmana del 25 i 26 de gener, a partir de les 10 del matí, la 
plaça de la Vila s’omplirà d’activitats, jocs i tallers tradicionals al voltant de la temàtica 
de l’edat mitjana, durant la segona edició del Parets Medieval.
Bufons, soldats, comediants, malabars, mercaders i personatges de segles passats 
acompanyaran els menestrals i artesans, que mostraran les tècniques d’elaboració 
d’alguns dels productes que es podran adquirir en prop d’una quarantena de parades 
temàtiques. 
La fira inclourà, entre d’altres, espectacles de carrer, exhibicions de falconeria, lluites, una 
escola de cavallers, exposicions d’armament i vestuari medieval, danses populars i un 
dinar de taverna amb brou, pollastre, pa i beguda, que es durà a terme el diumenge 26, 
a partir de les 14 h. Tot l’espai s’engalanarà amb decoració aèria d’estendards, escuts i 
elements medievals que formaran part dels estands de venda.
En aquesta ocasió, l’entitat juvenil Fes-tuka, creada a partir de la llegenda dels cavallers 
paretans de Vilatzir i de Rocafort, participaran activament en l’organització de les tradi-
cionals proves de força i enginy que encapçalen les colles del Pla i el Serradal.

Fes història de Parets
En el marc de la festa, l’Associació Fotogràfica de Parets proposa, durant tot el cap de 
setmana, formar part de la història de Parets fent fotografies a tothom que vulgui, per 
tal de muntar una gigafoto monumental d’una panoràmica del municipi, que es podrà 
trobar al web que es crearà per a l’ocasió. 
Posteriorment, també es podran veure en una impressió panoràmica que restarà penjada 
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez durant el FOTOgraphicParets 2014.

PARETS MEDIEVAL

QUALITAT EMPRESARIAL

Q de qualitat per a Adhuo Parets

El comitè theQhair, entitat de gestió i cer-
tificació de la qualitat especialment pen-
sada per als establiments de perruqueria 

actuals, ha guardonat amb la distinció 
Q de qualitat a la perruqueria Adhuo de 
Parets. El lliurament del reconeixement 
tindrà lloc el pròxim dilluns 28 de gener, 
a les 11 h, a l’avinguda de Catalunya 124. 
L’acte comptarà amb la presència del 
president i fundador de theQhair, Josep 
María Figuera González, el cofundador i 
codeirector de la marca, Albert Catalán 
Bou, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i 
la regidora de Comerç, Àfrica Martínez.
El certificat, que es revisa cada dos anys, 
garanteix uns nivells de qualitat en el ser-
vei i el producte així com la innovació i la 
professionalitat dels centres. 

JOVES TALENTS
I Jornada Speed Talent Meetings

Avui, 23 de gener, a les 13.30 h, el Cen-
tre de Recursos Empresarials La Marineta 
acollirà la primera Jornada Speed Talent 
Meetings Parets. La iniciativa, fruit d’un 
acord entre el Consell Industrial i l’empresa 
MatHolding, neix de la creença que el po-
tencial intel·lectual i humà esdevé el veri-
table capital d’una companyia. 
Es tracta d’una iniciativa pionera en el sec-
tor, adreçada a universitaris del municipi, 
que pretén posar en marxa polítiques ac-
tives de prevenció de l’atur amb l’objectiu 
que les empreses del territori puguin be-

neficiar-se de les aptituds i capacitats 
dels joves paretans millorant la xarxa de 
relacions i el coneixement mutu. 
Aquesta acció s’emmarca dins del Club 
del Talent, un servei que ofereix l’SLOP 
per donar resposta a necessitats especí-
fiques de perfils professionals i oportuni-
tats de cooperació amb grans empreses 
de la comarca. 
L’objectiu d’aquestes jornades és de-
finir estratègies per posar a l’abast de 
les persones creatives i innovadores les 
oportunitats d’accés a l’aprenentatge i 
l’ocupació i crear un espai d’intercanvi i 
d’oportunitats per als estudiants.
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Xerrada Ei, que creixo! a La Cuna i El Gargot
Les escoles bressol municipals La Cuna i El Gargot 
acolliran les xerrades Ei, que creixo! Que no t’agafi per 
sorpresa, que es faran els dies 28 i 29 de gener res-
pectivament, a les 15.15 h. L’objectiu de les xerrades 
és compartir amb les famílies el desenvolupament 
dels infants fins als 3 anys tenint en compte els mo-
ments clau en el seu creixement.

Els escolars de Parets visiten l’Ajuntament 
Més de 300 estudiants de 3r de primària de les es-
coles de Parets visitaran l’Ajuntament per conèixer 
de primera mà el funcionament de l’Administració. 
La primera visita tindrà lloc el 6 de febrer, a partir de 
les 9.30 h, amb el grup de l’Escola Pau Vila. Durant 
el recorregut, els escolars podran plantejar dubtes i 
preguntes al personal tècnic i administratiu i als re-
presentants polítics.

Parlem-ne! nova xerrada de la XEF
El dimarts 11 de febrer, a les 18 h, tindrà lloc a la Sec-
ció d’Institut Parets del Vallès II la xerrada Parlem-
ne!, adreçada a mares i pares amb fills adolescents 
i impartida per la psicòloga clínica, Isabel Martínez. 
L’activitat està organitzada per la Xarxa de debat Edu-
catiu amb i per a les Famílies (XEF). Per inscriure’s cal 
enviar un correu a xef.educació.parets@gmail.com.

27a Edició del Concurs de Dibuix de Cassa
El dijous 13 de febrer, a les 17.30 h, la Sala d’Exposi-
cions Can Rajoler acollirà el lliurament de premis de la 
27a edició del concurs de dibuix infantil organitzat per 
la Fundació Cassa en el qual participen estudiants del 
municipi d’entre 10 i 14 anys. L’objectiu de l’activitat 
és despertar entre els nens i nenes l’interès i l’admi-
ració per l’aigua, conèixer el seu cicle natural i fer-ne 
un ús responsable.

EN 2 MINUTS...

Donar veu als més petits, fer-los participar en els afers del 
municipi, millorar la ciutat incorporant-hi els seus punts 
de vista o promoure hàbits i actituds dialogants, són al-
guns dels objectius del nou Consell d’Infants de Parets 
que pròximament s’establirà com a òrgan de participació 
ciutadana.
Els 18 consellers i conselleres que en formaran part seran 
escollits pels nois i les noies dels cursos de 5è i 6è de les 
escoles de primària del municipi. Alhora, es fomentarà la 
implicació de les escoles en els projectes que s’endeguin 
des del Consell, s’impulsarà el treball en aspectes com la 
relació escola-ciutat, les normes i el funcionament de la 
democràcia, l’educació en valors o l’adquisició de com-
petències i habilitats socials.
Les funcions bàsiques dels membres del Consell seran 

assistir a les reunions periòdiques en què es debatran 
els temes que s’hagin previst, es presentaran propostes 
i s’opinarà sobre aquells aspectes del municipi que els 
preocupin o els interessin. Els consellers també hauran 
de vigilar que es respectin els drets de tots els infants. 
El Consell d’Infants es constituirà anualment el mes de 
setembre i cada curs es renovaran el 50% dels membres. 
En moments puntuals, els consellers i conselleres podran 
sol·licitar la intervenció o l’opinió dels seus companys de 
classe, que, d’aquesta manera, també participaran en les 
deliberacions. A més, el Consell tindrà reunions periòdi-
ques amb l’alcalde de Parets per informar-lo i rebre en-
càrrecs relatius a les seves funcions i mostraran el treball 
realitzat durant l’exercici del seu càrrec en un nou plenari 
institucional que es crearà a l’efecte.

Neix el Consell d’Infants de Parets: veus menudes amb molt a dir
El Consell estarà format per 18 alumnes dels cursos de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi
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Parets s’acomiada del Nadal... Fins al pròxim any

Les festes de Nadal ja s’han acabat. Durant els darrers dies hem pogut gaudir d’un bon grapat d’activitats relacionades amb les dates nadalenques: els actes organitzats 
per les entitats de la vila; la visita del carter reial, els regals d’en Teia, el tió; la il·luminació dels carrers; les nadales a la Residència Pedra Serrada; el Pessebre Monumental i, 
naturalment, el berenar i ball de Nadal per a la gent gran de Parets, que va comptar amb més de 500 assistents.
Ara bé, l’esdeveniment més esperat pels nens i nenes de Parets va ser l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Els nostres reis van ser rebuts amb una gran il·lusió a 
la plaça de Josep Marcer i a la plaça de la Vila, on van recollir els desitjos de tots els ciutadans i les cartes amb les peticions dels infants. L’alcalde els va lliurar la clau màgica 
que obre totes les portes i, així, aquella nit màgica del 5 de gener, van deixar els tan esperats regals a tots els infants.
Ara només ens queden les imatges i els regals. Aquí us mostrem algunes de les fotografies d’aquests dies tan especials. Si en voleu veure més, ho podeu fer a Instagram al 
perfil #paretsconnecta. S’hi pot accedir per mitjà de l’adreça instagram.com/paretsconnecta. 

Carnestoltes 2014

Diumenge
2 de març

CERCAVILA
11.00 h inscripcions al concurs, al 
c/Monistrol
11.30 h sortida de la rua
12.45 h arribada 
12.45 h vermut i deliberació jurat
13.15 h lliurament de premis del 
concurs amb animació a càrrec de 
Jordi Rius

CONCURS

INDIVIDUAL: Inscripcions al c/Monistrol.

Els interessats van a la cercavila i se'ls facilita 

el número de participant.

COMPARSES: S'han d'inscriure prèviament a 

Can Rajoler. Si fan actuació amb coreografia, 

han de fer arribar la música a Can Rajoler en 

format CD.

El jurat valorarà la participació a la rua i, en el 

cas de les comparses amb coreografia, 

l'actuació a l’arribada.

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €

INFANTIL comparsa (a partir de 5 

components): 300 i 150 €

ADULT individual: 300, 200 i 100 €

(en efectiu).

ADULT comparsa (a partir de 5 

components): 600 i 300 €

Aquest any, el farem diumenge al matí, amb rua fins al Barri Antic. Per participar al concurs heu de fer la 

cercavila, ja que NO hi haurà desfilada a la arribada, on només s’exhibiran les comparses. 
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Teatre per a tota la família amb Rialles Parets 
Amb l’espectacle d’humor visual Goma gom, aquest mes 
de gener l’entitat Rialles Parets ha encetat la programació 
de la nova temporada d’espectacles al Teatre Can Rajo-
ler. Durant els mesos vinents, Rialles proposa un ampli 
ventall d’obres destinades als més petits i a les seves 
famílies.
El pròxim 26 de gener, es podrà veure Grim, Grim o la 

Drames, comèdies, versions de grans cançons, monòlegs, 
una òpera còmica, música clàssica o teatre amb grans 
dosis d’humor són només algunes de les propostes de la 
nova temporada d’espectacles que es presentaran aquest 
semestre als teatres de Parets.
El tret de sortida es donarà dissabte, 25 de gener, coin-
cidint amb la Festa Major d’Hivern i arribarà de la mà de 
Paul Kazan i Elton Songs, un concert tribut al mític músic 
anglès. Dilluns, 27 de gener, el Teatre Can Rajoler comp-
tarà amb una convidada d’excepció. La gran Montserrat 
Carulla vindrà a representar el seu últim paper damunt 
dels escenaris, Iaia!, una comèdia escrita i dirigida pel 
seu fill, Roger Peña.

Nova temporada d’espectacles amb programació de luxe
Montserrat Carulla, Lluís Soler o Manu Badenes són alguns dels protagonistes d’aquest semestre

Durant els pròxims mesos, també podrem gaudir de les 
interpretacions de l’Òpera Còmica de Barcelona, Quatre 
per Quatre, el trio Clàssic BCN o Lluís Soler i Xavier Boada, 
entre d’altres. El toc local ens arriba amb els paretans 
Adrià Aguilera i Un concert de mil dimonis, i el grup de 
teatre Som i Serem i la seva Perruqueria de senyores.

Sopar, copa i humor al Cafè Teatre
La Sala Basart Cooperativa acollirà els espectacles d’hu-
mor del Cafè Teatre d’aquest semestre que protagonitza-
ran Oswaldo Digón amb Diálogos en 3D; Manu Badenes 
amb Histeria de lo nuestro o Tuppersex, una comèdia 
caòtica i esbojarrada amb Gretel Stuyck i Elena Fortuny.

TEATRE INFANTIL
Blancallops i els 7 porquets, a càrrec de la companyia La 
Pera Llimonera. 
Al febrer, El club dels llops, de la Cia. Les Maries, i 
Zoomwatts, de la Cia. Zoomwatts, els dies 8 i 23; al març,  
Pinocho, de Dreams Teatre, el dia 9, i La princesa i el pè-
sol, de La Roda Produccions, el diumenge 23.
A l’abril, Rialles Parets ha preparat dues representacions 
al voltant d’històries d’ogres i dracs. 
El dia 13 es representarà El gat amb botes de la com-
panyia Campi qui pugui, i el 27 d’abril, en el marc de la 
programació de la Diada de Sant Jordi, La llegenda de 
Sant Jordi de La Roda Produccions. 
Els tres porquets, de la companyia Titelles Vergés tancarà 
la programació l’11 de maig.
Totes les representacions es duran a terme a les 18 h, 
el segon i el quart diumenge de cada mes. El preu de les 
entrades és de 7 euros (gratuït per als socis de Rialles).
L’entitat Rialles, que compleix 20 anys a Parets, treballa 
per acostar la cultura catalana de qualitat als infants i 
a les seves famílies i per potenciar la relació entre els 
creadors i el públic com la millor eina de promoció i crei-
xement de la cultura.

Jordi Aligué, a la lectura poètica del Niu d’Art
En el marc de la Festa Major d’Hivern, avui, 23 de ge-
ner, a les 20 h, a la Sala Serra Cooperativa, tindrà lloc 
una nova lectura poètica a càrrec dels components 
del Niu d’Art. En aquesta ocasió, es comptarà amb la 
presència de l’artista Jordi Aligué, que llegirà poemes 
del seu llibre sobre la poesia de Joan Vinyoli. També es 
llegiran altres escrits d’aquest gran poeta, el centenari 
del qual se celebrarà aquest any. 

Nou Club de lectura juvenil a Can Rajoler
La Biblioteca Can Rajoler ha endegat el nou projecte 
de Club de lectura Entre @mics, per a joves a partir 
de 14 anys. L’objectiu del club és crear un debat vir-
tual per mitjà d’una pàgina de Facebook a partir de la 
lectura de llibres de temàtica juvenil. Les inscripcions 
es poden formalitzar a la Biblioteca Can Rajoler o a 
facebook.com/clubdelecturaentreamics.

Exposició de dibuixos de Marc Vila a Granollers
El paretà Marc Vila és l’autor de l’exposició “Blue Psy-
che Series” que, durant aquest mes de gener, es pot vi-
sitar a la sala Gra de Granollers. La mostra és un recull 
d’imatges i dibuixos que tracten, en paraules del seu 
autor, sobre la fam de ser lliure i de voler expressar-se 
lliurement. Marc Vila és també el cantant i guitarrista 
del grup Downtown Beggars.

El paretà Sergi Pons publica Mars del Carib
Mars del Carib és la primera novel·la del paretà Sergi 
Pons Codina editada per Edicions de 1984, SL, aquest 
mes de gener. L’obra, que ha tingut una gran acollida 
per part de la crítica, ens situa en un lloc concret, un 
bar amb un nom peculiar del barri de Sant Andreu, 
passada la Meridiana, santuari per a petits delin-
qüents, paradís de felicitats artificials, i l’escola de la 
vida per a en Blai i els seus amics. 

Concert solidari al Teatre Can Rajoler
Dissabte 15 de febrer, a les 21 h, el Teatre Can Ra-
joler acollirà el concert solidari per donar suport als 
projectes de l’organització Mans Unides. Sota el nom 
Musicals en Concert, es podran escoltar peces dels 
musicals Cabaret, Chicago, West Side Story i Grease. 
El preu de l’entrada és de 6 euros. Per als menors de 
12 anys, l’accés és gratuït.

El Carnestoltes arriba a Parets el 2 de març
Enguany, el Carnaval arriba a Parets el diumenge 2 
de març i, com l’any passat, es recupera el Barri Antic 
com a lloc per a la celebració. La cercavila sortirà del 
carrer de Monistrol, recorrerà l’avinguda de Catalunya 
i arribarà al nucli antic cap al migdia. El jurat farà les 
deliberacions durant la cercavila, perquè no hi haurà 
desfilada per la passarel·la amb l’objectiu d’agilitar 
el concurs i fer-lo més participatiu. Es premiaran les 
disfresses més divertides i originals de cadascuna de 
les categories: infantil, adult i comparses.

EN 2 MINUTS...
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L’acte solidari, organitzat per ‘La lluita d’Arnau i els seus 
amics’, va aplegar centenars de persones al Poliespor-
tiu Municipal Joaquim Rodríguez, que es van trobar per 
col·laborar en aquesta causa solidària. En total, durant la 
diada es van recollir més de 10.000 euros que es destina-
ran a l’Obra Social Sant Joan de Déu per a la investigació 
del càncer infantil i la histiocitosi. El mateix Arnau va ser 
el convidat d’excepció de l’acte i va poder fer-se fotos i 
saludar a tothom que hi va assistir. Entre les activitats va 
destacar el partit de futbol sala en el qual va participar un 
equip format per l’alcalde, Sergi Mingote, regidors, tècnics 
i treballadors de l’Ajuntament de Parets. 
Amb motiu de l’acte, el poliesportiu també va acollir una 
botifarrada, inflables, rocòdrom, jocs infantils, màgia, ta-
llers, una rifa de productes i l’acapte de sang a càrrec 

del Banc de Sang i Teixits. L’activitat va comptar amb 
el suport del Club d’Activitats de Muntanya i el Centre 
Excursionista Parets, i de diverses empreses i comerços.

Tothom amb el petit guerrer Arnau
Des que, pocs mesos després del seu naixement, l’Ajun-
tament va conèixer la campanya centrada en la investiga-
ció per combatre les dues malalties estranyes que pateix 
l’Arnau, la implicació institucional amb la seva lluita va 
ser immediata, una causa a la qual s’han sumat un gran 
nombre d’entitats del municipi i d’altres poblacions.
Tothom qui vulgui col·laborar o afegir-se a la causa del 
petit Arnau ho pot fer a Facebook, a l’adreça https://www.
facebook.com/LaLluitaDArnau, o a través del web www.
lalluitadarnau.com.

La XX Trobada de gegants ja té imatge
La XX Trobada Comarcal de Gegants del Vallès, que es 
farà a Parets els pròxims dies 29 i 30 de març, ja té imat-
ge. Durant el cap de setmana, a més del “Ball a Vallès”, 
creat especialment per a les trobades comarcals del Va-
llès, l’Elisenda rebrà una banda que li conferirà el títol de 
‘Pubilla del Vallès’. Les trobades apleguen un total de 30 o 
40 colles convidades i entre 60 i 100 figures tradicionals. 
Les colles interessades a inscriure-s’hi ho poden fer fins 
al pròxim 31 de gener.  Es poden seguir les notícies sobre 
la trobada a traves de facebook.com/CollaDeGegants-
GrallersIBestiariDeParetsDelValles i, per publicar fotos a 
Instagram es pot fer amb l’etiqueta #paretsesgegant. La 
colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets es va crear 
l’any 1996 amb l’objectiu de recuperar i preservar la tra-
dició gegantera i del bestiari festiu, així com la memòria 
històrica de la vila de Parets.

Més de 10.000 euros recaptats per lluitar contra el càncer infantil
L’acte en favor de ‘La lluita d’Arnau’ va aplegar centenars de persones al Poliesportiu Joaquim Rodríguez

TROBADA 2014 
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Michael Rahal (Colón de Sabadell) va ser el vencedor del 
torneig Memorial Francesc Alsina que va organitzar a fi-
nals de desembre la Paretana d’Escacs.
Rahal va superar Alberto Gómez del Montcada i Aimen 
Rizouk de Barberà, en un torneig que va tenir vuitanta-set 
participants. Rahal va obtenir set punts i mig, mentre que 
Alberto Gómez, l’algerià Aimen Rizouk i el colombià Jaime 
Cuartas, en van obtenir sis i mig. 
El xilè Luis Rojas, també del potent Colón de Sabadell, va 
quedar en cinquena posició. El primer classificat local va 
ser Adrián Hugo Camus (Paretana), que va finalitzar en 
la 22a posició. 
En la categoria sots 16, el primer va ser Jaume Ros, de 
Sant Boi; en sots 14, va ser Oriol Serra (Figueres), i en sots 
12, en Gerard Ayats (Llinars). 
Pel que fa als representants de la Paretana d’Escacs, el 
primer sots 16 de Parets va ser Vicente Baltasar; el millor 
sots 14 local, en Damián Núñez, i en sots 12, Àlex López. 

ESCACS PATINATGE
Michael Rahal guanya el 14è Memorial 
Francesc Alsina de la Paretana d’Escacs

Prop de 200 esportistes participen en el 
XII Festival del Club Patí Parets

Prop de 200 patinadors i patinadores van participar diu-
menge, 19 de gener, en el XII Festival de Patinatge Artístic 
que organitza anualment el Club Patí Parets al Poliespor-
tiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Durant el festival, els membres del club de Parets i els 
de l’Associació de Patinatge Artístic Granollers, l’ASPA 
de Lliçà de Vall i el Club Patí Olesa de Montserrat van fer 
diferents demostracions. També hi van actuar els infants 
de les escoles de Parets i del centre escolar García Lorca 
de Mollet, llocs en què el club imparteix aquesta disciplina 
en classes extraescolars. Els 69 patinadors i patinadores 
del club -que van des dels 4 anys fins a la mundialista 
Isabel Repullo- van intervenir en el festival. 
Actualment, l’equip d’entrenadors del club treballa en la 
preparació dels esportistes que participaran en el Cam-
pionat de figures obligatòries que es disputarà pròxima-
ment i en el qual es preveu que participin 10 patinadors 
de l’entitat.

EN 2 MINUTS...
El CF Parets incorpora nous jugadors
El primer equip del CF Parets ha incorporat dos nous 
fitxatges. Es tracta del migcampista Víctor Manuel, un 
futbolista de creació que pot donar un toc de qualitat 
a l’equip. També s’hi ha incorporat el davanter Víctor 
Nicolás, que feia mesos que no jugava, però que ha 
militat en categories superiors. 
L’equip continua format per una columna vertebral de 
futbolistes sortits del planter del CF Parets. Els pare-
tans, però, no van tenir sort en el primer partit de l’any 
contra el líder imbatut, el Sarrià, amb qui van caure en 
els darrers minuts (0-1).  

Partits d’handbol ‘Cap nen sense joguina’
Aquest gener s’han disputat dos partits d’handbol 
solidari per tal de recollir joguines i aliments per a 
persones sense recursos, que es lliuraran a Càritas 
de Parets per a la seva distribució. ‘Cap nen sense 
joguina’ era el lema d’aquest torneig, que va tenir com 
a organitzadors, entre d’altres, Josep Lluís Sólvez i 
Jaume Sabater. Durant el dia, es van recollir una gran 
gran quantitat de joguines de tot tipus, a més de força 
menjar i donacions en efectiu.

Èxit dels equips del Club Petanca Parets
El primer equip masculí del Club Petanca Parets ha 
aconseguit ser el primer a la 4a divisió i puja així a 3a, 
sense patir cap derrota. Pel que fa a l’equip femení, 
també ha aconseguit l’ascens a 2a divisió, un èxit im-
portant per al club que presideix Antoni Blanque, que 
compta amb dos equips masculins més. Com a novetat 
per a aquest any, el Club Petanca Parets jugarà en una 
nova competició a partir del 2 de febrer, després d’haver 
finalitzat la lliga catalana, en la qual jugaran equips de 
2a i 3a categoria.

XXVI edició de la Cursa Mar i Murtra 
El 12 de gener es va celebrar a Blanes la 26a edició 
de la Cursa Mar i Murtra, en la qual van participar una 
representació dels veterans del Club Atletisme Parets 
i membres del Club Triatló Parets. Els corredors del 
CA Parets, per ordre de classificació, van ser: Sergio 
Sánchez, Miguel A. López, Vicenç Mompart, César Ar-
ranz, Vanessa Pérez, Francisco Maraver, Iolanda Borre-
go, Mònica Lopez, César Menes, i Enric Nuñez. 
Pel que fa al Club Triatló Parets hi van còrrer Marc 
Sangrà, Raúl Serrano, Dani Galan, Sergio Cara, Joan 
Garriga, Josep Figuereo i Cristian Trigueros, a més del 
president del club, Albert José, que va quedar 5è a la 
general i 2n de la categoria.

Bona actuació del Club Atletisme a Sabadell
Bona actuació dels atletes del CA Parets a la pista co-
berta de Sabadell, en la competició prèvia als Campio-
nats de Catalunya que se celebraran al febrer. Entre els 
atletes que s’han classificat per a la final hi ha Gerard 
Corbera en llançament de pes i en 1.000 metres llisos; 
Júlia Lahosa, que va fer el segon millor temps en 1.000 
metres, i Laia Soler, el tercer. An Txell Matínez també 
va passar a la final; Marc Revelles, en 1.000 metres, i 
Mariona Lahosa i Paula Gómez en salt d’alçada, que 
van fer una gran marca: 1,25 metres.

Eleccions a la Junta directiva del CF Parets
La Junta Directiva del Club Futbol Parets convoca els 
seus socis a participar a les eleccions de la nova junta 
del club, que es renovarà íntegrament aquest any. 
Les votacions tindran lloc el 30 de març al Camp de 
Futbol Josep Seguer, de 10 a 14 h.

Victòria del FS Parets a Lliçà d’Amunt
L’equip sènior masculí del Futbol Sala Parets va acon-
seguir una important victòria (2-5) a la pista del Lliçà 
d’Amunt, en el derbi comarcal del grup 1 de Tercera 
Nacional. Tot i que els lliçanencs es van avançar en 
dues ocasions, els jugadors de Fran Burgueño van re-
muntar a la segona part gràcies als tres gols de Jonat-
han González i als dos de Carlos Pascual. Els paretans 
són ara tercers, empatats amb el segon (Barceloneta) 
amb 30 punts, i estan a cinc punts del líder, el Ripollet, 
després de catorze jornades disputades.

El pròxim dissabte 1 de febrer, a les 11 h, Parets inaugu-
rarà la remodelació de les noves pistes de BMX, situades 
al carrer de la Premsa, dins del sector Z.
Durant la inauguració, es podrà veure una exhibició del 
sotscampió del món de bicitrial i membre de l’AC Parets, 
Rafa Tibau, i de corredors del Ravet Bike. Tot seguit, hi 
haurà una jornada de portes obertes perquè tothom pugui 
provar els circuits de bicitrial i BMX. 
Abans, però, l’espai servirà per a la demostració del IV 
Circuit d’Iniciació que organitza el Club Puravida 4x4 el 
diumenge 26 de gener, a les 10 h, en el marc de la Festa 
Major d’Hivern d’enguany.

Un nou circuit adaptat a totes les dificultats
El nou circuit estarà dotat amb un traçat per a BMX o 
ciclocròs i per a bicicleta de muntanya d’uns 5 metres 
d’ample, i inclourà una rampa de sortida, cinc revolts pe-
raltats i quinze obstacles de diferents dificultats. 
Pel que fa l’espai dedicat al bicitrial, hi haurà elements de 
formigó i roques de diferents alçades i dificultats, rodes 

Rafa Tibau inaugurarà les noves pistes de BMX 

de diferents mides, dos contenidors invertits i palets de 
fusta. També s’hi instal·laran papereres, bancs i màne-
gues d’aigua per al manteniment dels salts. La superfície 
total de la pista tancada serà de 4.298,56 m2.
La construcció del circuit és una de les iniciatives sor-
gides arran de la consulta ciutadana dels pressupostos 
participatius de l’any 2009. Entitats com l’AC Parets, el 
Club Pura Vida, Ravet Bike o Las Haches del Valle han 
participat activament en el disseny de les instal·lacions.

El BMX, un esport que guanya adeptes
El BMX (Bicycle MotoCross) va néixer a principis dels 
anys 70 als Estats Units quan els joves provaven d’imitar 
amb bicicletes els seus ídols del món del motocròs. 
Aprofitant les irregularitats del terreny en descampats, 
zones en construcció o solars buits, aquest esport va evo-
lucionar i, amb el temps, va tenir la seva pròpia regulació 
com a esport de competició. 
Fou declarat esport olímpic amb motiu dels Jocs Olímpics 
de 2008 a Pequín.

El sotscampió del món de bicitrial i membres del Ravet Bike faran una exhibició durant la inauguració



23 de gener de 201418 GRUPS MUNICIPALS

s’hi va abocar tanta gent del nostre poble... Aquest projecte és molt més que l’agermanament de 
tres pobles: és la unió de molta gent a partir de les arrels, la convivència i l’intercanvi de cultures.

Parets, poble lector, un altre gran projecte de vila... 
Parets, poble lector té encara molt camí per recórrer. Tot just s’assenten les bases d’un projecte 
ambiciós que vol transmetre la cultura i la lectura com a grans valors d’enriquiment personal 
i col·lectiu. Les dues biblioteques de Parets en són l’ànima. Diria que tot just hi hem posat els 
fonaments i ara ens falta trobar-hi el màrqueting per donar-li la projecció que mereix.

Parets i comerç. Quina és la situació?
Parets va perdre un tren els anys 80, quan comença a canviar el model comercial com a nou 
motor econòmic, fent una aposta pel dinamisme i la competitivitat. Parets va voler preservar el 
model que hi havia i ens vam quedar enrere. El nostre comerç no ha evolucionat al mateix ritme 
que el del nostre entorn. Vivim entre dues grans ciutats, Mollet i Granollers, que se’ns mengen 
comercialment. Som a temps de creure’ns que cal fer un canvi de rumb i, tot i que costi, recuperar 
el temps perdut. Se’ns obre una escletxa que hem de saber aprofitar. De la mateixa manera que 
som forts en indústria, hem d’aconseguir fer-nos forts en comerç.

Quin impacte està tenint el desenvolupament del sector IVECO?
El sector IVECO està situat en un emplaçament estratègic i hem de saber treure’n profit. La mo-
bilitat, avui no és un obstacle i la gent es desplaça allà on l’interessa comprar. Si tenim un pol 
d’atracció comercial fort pot aportar riquesa també a un comerç de proximitat que sàpiga aportar 
valor afegit. No hem de veure IVECO com una amenaça sinó com una oportunitat. 

I en l’àmbit del turisme, què podem dir de Parets?
En turisme, tenim molt potencial però tot està per fer. L’espai natural de Gallecs o tota l’obra de 
Frederic Marès que conté l’Església de Sant Esteve formen un conjunt turístic de gran interès però 
encara és massa desconegut. D’altra banda, crec que Parets hauria de formar part de la ruta dels 
museus d’indústria. Tenim un potencial dins el sector industrial, que és l’antiga fàbrica de la Tipel, 
que hauria de convertir-se en el museu de totes les indústries de Parets, enfocat tant al públic 
en general com al vessant educatiu. És un dels projectes que m’agradaria molt que es pogués 
iniciar a llarg termini, en el moment en què es pugui disposar dels recursos econòmics per fer-ho.

POLÍTICA GENERAL 
Quina opinió li mereix la situació política actual?
En aquests moments, tant en política com molts altres sectors, estem en una època de canvis i 
ho hem d’assimilar. S’ha de fer política seriosa, no regalar les orelles ni vendre fum, que és el que 
estan fent molts partits. 

Què n’opina de la consulta sobre Catalunya com a Estat propi? 
A Catalunya es parla d’independentisme com si fos la solució a tots els problemes, com la clau 
del benestar. Sempre he dit que jo sóc catalana i prou, però això no vol dir que no pugui estar 
ni dintre d’Espanya, ni dintre d’Europa, ni dintre del món. Vivim amb un ordre polític i social que 
en aquests moments està al final d’una època o en una decadència i que requereix un canvi. El 
que es necessita no és un canvi de fronteres, és un canvi de sistema, perquè l’actual no funciona 
gens. Serem independents i funcionarà? La resposta és no, perquè partim del mateix model, que 
és on rau el problema. 

PARETS, LA VILA
Si li hagués de descriure a algú de fora com és Parets, què li diria?
Els diria que Parets és una vila on és fàcil viure-hi. Una vila que ho té tot: tranquil·litat, bones co-
municacions... Té a l’abast tot allò que és bàsic per viure i, a més, és un poble que de vegades es 
transforma i trenca la tranquil·litat amb un esclat d’activitats. Parets és un poble molt agradable 
per viure-hi i visualment és bonic, amb uns elements i racons singulars i preciosos. Un dels seus 
encants és que encara manté l’esperit de poble, aquells indrets en què la gent encara es coneix. 
Aquest és, sens dubte, un dels valors afegits de Parets del Vallès. 

Com és el seu Parets somiat?
Certament, el meu Parets somiat no dista massa del que ja tenim. Potser, posats a somiar, l’únic 
que demanaria seria desenvolupar el seu potencial per deixar de ser el germà petit dins la comarca.

Àfrica Martínez és regidora del grup 
municipal PSC. Va néixer a Barcelona fa 
52 anys. Amb poc més d’un any va venir 
a viure a Parets del Vallès, al barri de 
l’Eixample, on els seus pares es van es-
tablir per ampliar el negoci familiar: un 
taller de pell. Filla i dona de botiguers, 
manté un estret lligam amb el comerç 
de proximitat de la vila, un dels motius 
que l’ha portat a encapçalar la regidoria 
de Comerç i Consum. També és regidora 
de Cultura i Turisme. 

És llicenciada en Geografia i va cursar 
l’especialització en projectes de GIS, 
sistema d’informació geogràfica. Pro-
fessionalment, però, ha exercit sempre 
d’administrativa-comptable. El teixit 
associatiu és un altre dels àmbits amb 
què manté un gran vincle, com a mem-
bre durant 28 anys de la Comissió de 
Festes, 8 a la Colla de Gegants, Grallers 
i Bestiari de Parets  i col·laboració amb 
d’altres.  

Viatjar fora de rutes turístiques, llegir i 
fer encreuats i sudokus són algunes de 
les seves aficions.

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Com neix el seu vincle amb la política?
Amb la política, hi neixo. Sóc néta d’exiliat i sempre he viscut en un entorn familiar molt marcat per 
la guerra civil i la postguerra. Vam patir de forma directa el franquisme i la repressió. El meu pare 
va créixer sense el seu pare i això va comportar que sempre visquéssim la política i les llibertats 
com un valor molt important. Un avi anarquista i dos del PSUC feien gairebé inevitable que casa 
meva fos bressol de política. A l’època d’adolescència vaig participar  en assemblees i manifesta-
cions, però el vincle amb la política queda adormit en una etapa posterior perquè era una qüestió 
no compartida amb la meva parella i els meus amics. Tot revifa l’any 2003 quan la Rosa Martí em 
va proposar anar a les llistes del NOPP. Em va semblar interessant i durant tres anys vaig tenir-hi 
un vincle directe però començava a veure que no encaixava massa dins un projecte que només 
girava entorn d’una persona. Les eleccions següents ja no m’hi vaig presentar. Anys després, en 
Sergi Mingote em va oferir participar del projecte del PSC. Inicialment li vaig respondre que no hi 
tenia massa interès però finalment em va engrescar molt el projecte de poble, el programa soci-
alista pensava en el present i el futur de Parets, i l’empenta i la il·lusió del Sergi em va arrossegar.

És la seva primera legislatura com a regidora. Quina valoració en fa d’aquests dos anys i mig? 
El primer any és molt dur. És un període que requereix situar-se, conèixer l’administració per dins i 
començar a dissenyar projectes. Un dels fets que més em va sobtar és com varia la percepció del 
funcionament de l’Ajuntament. Sovint som molt crítics des de fora i quan ets a dins entens molts 
perquès. T’adones que la major part de les crítiques són parcials i que moltes d’aquelles coses que 
sempre havies dit que canviaries ni són tan fàcils de canviar i ni de vegades el canvi és necessari. 
El segon any, ho paeixes i ho entens, i a partir d’aquí ja estàs totalment situat.

Per què es critica tant les administracions públiques?
Perquè tradicionalment els organismes públics responien a aquell “pase por la otra ventanilla por 
favor”. Afortunadament aquesta realitat passa cada cop menys. Veient-ho des de dins, puc dir que 
des del consistori es treballa amb esforç per donar el millor servei públic, però encara hem d’avan-
çar molt i aconseguir, per exemple, finestretes úniques. Sempre he pensat que hi ha una semblança 
entre l’administració pública i el comerç: o saps vendre o no en saps, i els ajuntaments mai no 
han sabut vendre allò que fan, que és servir al seu poble. Acostumen a fer-ho només cada 4 anys.

Quin balanç fa de la gestió del govern municipal?
Crec que estem fent bona gestió i complint els nostres compromisos. La situació econòmica 
obliga, més que mai, a optimitzar els recursos i a treballar de manera molt més transversal. En tot 
moment, hem tingut molt clar que les nostres prioritats havien d’estar centrades en les persones i 
donar resposta als més necessitats, és per això que els ajuts socials i la promoció econòmica per 
generar ocupació són dos dels eixos estratègics de la nostra acció de govern. L’educació també 
és una de les nostres prioritats i aquí, malauradament, a causa de les retallades, hem hagut d’as-
sumir molt més del que ens correspon amb l’objectiu de garantir un bon servei d’educació pública. 

Sembla una època difícil per dedicar-se a la política...
Potser és l’època més difícil però, alhora, la més agraïda. M’atreviria a dir que estem vivint la millor 
època política, la més dura però també la més vocacional i la més creativa. Són moments difícils, 
en què hi ha pocs recursos i els qui ens hi dediquem, ho fem per vocació de servei. 

És regidora de Cultura, Turisme, Comerç i Consum. Quins són els grans projectes d’aquestes àrees? 
A Parets, l’àrea de Cultura sempre ha funcionat molt bé i ha estat molt ben planificada. Els darrers 
anys hem incorporat noves activitats que han resultat tot un èxit. “Eixamplem la festa”, en només 
dues edicions s’ha consolidat i ha tingut una excel·lent acollida. Va ser una de les accions més 
atrevides perquè en època de crisi pot no entendre’s l’ampliació d’activitats lúdiques, si bé precisa-
ment aquest era l’objectiu: tenint en compte la situació econòmica, oferir més activitats lúdiques i 
gratuïtes per a les famílies de Parets. Hem treballat molt per reduir costos d’altres activitats i amb 
els mateixos recursos poder ampliar l’oferta per a la ciutadania. 

Herm@nados-@germanats ha estat una altra de les grans novetats.
L’agermanament amb Chilluévar i Santo Tomé està encara en una fase embrionària. És un projecte 
que ha nascut de l’Ajuntament, nosaltres hem plantat una primera llavor però realment té entitat 
de projecte de vila. La primera trobada va superar totes les expectatives. Ens satisfà veure com 

Àfrica Martínez
Regidora del grup municipal PSC

Molt breument...

“El meu Parets somiat no dista 
massa del que tenim avui. 

Potser, posats a somiar, l’únic que 
demanaria és desenvolupar el seu 

potencial per deixar de ser el germà 
petit dins la comarca” 

Un projecte: Que el meu esforç contribueixi 

a fer un Parets molt millor.

Una passió: La meva família.

Una virtut: La sinceritat.

Un valor:  El treball i la constància

Un defecte: La insistència.

Un llibre: Juan Salvador Gaviota, de Richard 

Bach. L’he llegit dos cops, i probablement ho 

faré aviat de nou. És un llibre que forma part 

de la meva formació.
El seu racó preferit de Parets: 
N’hi ha tants... però em quedaria amb la Linera 
de nit en Festa Major, l’absis de l’Església de 
Sant Esteve i la Torre de Malla. 
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Al febrer, nous cursos de català a Parets
Les inscripcions als nous Cursos de Català per a Adults es faran del 3 al 7 de febrer a Can Rajoler. Aquest quadri-
mestre, a Parets, continuarem l’oferta que vam iniciar al mes de setembre. En concret, oferim els cursos següents:

Bàsic 2 (dimarts i dijous de 9.30 a 11 h a la sala d’estudi de Ca n’Oms): Curs destinat a persones que ja entenen 
el català i el comencen a parlar una mica. 

Elemental 3 (dimarts i dijous de 15 a 16.30 h a la Secció d’Institut Parets del Vallès II): Curs destinat a persones 
que ja saben parlar català, però que no tenen prou confiança o no s’atreveixen a parlar-lo per por d’equivocar-se. 
Si se supera aquest nivell, s’obté el Certificat de nivell elemental de català (A elemental). 
Suficiència 2 (dimarts i dijous de 19.30 a 21 h a l’Escola Pau Vila): Curs destinat a persones que ja saben escriure 
català força bé; van molt encaminats cap a la consecució del certificat de nivell intermedi (C). 
Si creieu que aquests cursos s’adeqüen al vostre nivell, no dubteu de venir i inscriure-us-hi. Si teniu 
un altre nivell, us podrem inscriure en una altra població de la comarca. I si no sabeu el nivell que 
teniu, us farem una prova de col·locació.   

PARETS EN IMATGES

Des de la finestra
Foto de Teresa Carbonell

La fotografia que mostrem avui es va fer l’últim dia 
de l’any 2013. Era un matí força clar i, des de la fines-
tra, es podia veure la Torre de Malla. Més enllà veiem 
Monserrat perfectament.

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. O bé al nostre perfil a instagram utilitzant els 
hashtags #paretsconnecta o #parets. 

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

QUÈ N’OPINES DE...
El seu llibre de capçalera o el seu llibre preferit

Rosario Sanchez
Jo només llegeixo el Pron-
to i El 9 Nou que compra el 
meu marit. No tinc temps 
per a més i m’agraden 
aquestes lectures més fà-
cils. No sóc gaire aficiona-
da a la lectura.

Carme Babot
Estic llegint Estimada Vida 
d’Alice Munro, un recull de 
contes, fragments de la 
vida quotidiana de les per-
sones. I també m’agrada 
molt  I el ressò de les mun-
tanyes de Khaled Hosseini.

Maria Garrido 
Actualment llegeixo La ca-
tedral del Mar, d’Ildefonso 
Falcones. Una novel·la 
històrica sobre la vida a 
Barcelona durant el segle 
XIV. La història té com a 
nexe d’unió la construcció 
de Santa Maria del Mar, al 
barri de la Ribera, i la vida 
de les persones de l’època.

Antonio Pagán
No tinc llibre ni lectura 
preferida. No m’agrada la 
lectura, ni mai m’ha agra-
dat. L’únic que fullejo és el 
Parets al dia, per saber què 
passa al meu poble, però 
res més.

Joan Navarro
No tinc un sol llibre prefe-
rit, llegeixo molta poesia i 
alguna novel·la. Potser un 
autor que m’agrada molt 
llegir és Maxence Van Der 
Meersch.

Jesús Manzanares
M’agrada molt llegir coses 
relacionades amb la teolo-
gia, i tot el que s’ocupa de 
l’estudi de Déu o dels temes 
relacionats amb la religió. 
Ara estic llegint un llibre 
sobre els primers cristians.

El final i l’inici
El present document, que presumiblement va sortir de Barcelona entre els dies 19 i 20 de gener, 
devia arribar a Parets quatre o cinc dies abans d’aquell dissabte 28, en què membres de l’exèrcit 
franquista van entrar a Parets a través dels pallers de Can Serra i van baixar pel carrer Major fins 
a arribar a la plaça de la Vila, aleshores plaça del 14 d’Abril –setmanes després canviaria el nom a 
plaça del Caudillo. Allà, van prendre possessió de la casa consistorial i, per tant, de la població. Amb 
el desconeixement del que estava a punt d’arribar, des de la Generalitat de Catalunya se sol·licitava 
a l’Ajuntament de Parets que tramités la targeta de racionament per als refugiats Josep i el seu fill. 
Però probablement aquesta mai no va arribar a les seves mans. La primera acta d’un ple municipal 
de la nova etapa data del 18 de febrer. No coneixem què va passar durant aquells vint-i-un dies. És 
plausible, però, imaginar que tothom, vencedors i vençuts, es devien trobar en una situació insò-
lita, sense saber massa què calia fer i com fer-ho. Juntament amb un intens fred –real i figurat–, 
sentiments com incredulitat, confusió, incomprensió, inseguretat, aclaparament i, sobretot, molta 
por segur que van passejar pels carrers paretans, aquelles setmanes de l’hivern del 
39. La guerra no va acabar oficialment fins a l’1 d’abril. Però, malgrat l’arribada de la 
primavera, el sol no va tornar a lluir fins molt temps més tard. Tots aquells que no ho 
vam viure no podem imaginar què van sentir els nostres conciutadans, probablement 
a resguard darrere d’una finestra a penes oberta. De fet, esperem no saber-ho mai. 

El llibre preferit de... Lluís-Anton Baulenas. Paral·lel 42

Aquest mes de gener, Lluís-Anton Baulenas ens ha visitat com a convidat 
a la tertúlia literària, organitzada pel Niu d’Art Poètic, que va tenir lloc al 
restaurant Petit Galera. Aprofitant l’ocasió, li hem preguntat quin és el 
seu llibre preferit o aquell que més empremta li ha deixat. 
 
Paral·lel 42 forma part de la trilogia USA –Paral·lel 42 (1930), 1919 (1932) 
i Diner llarg / El gran Dinero (1936)– del gran escriptor americà John Dos 
Passos.  La seva obra ha estat  definida com ‘la gran novel·la americana’, 
tant per la seva forma narrativa, de caràcter èpic, crític i amb un cert to 
sarcàstic, com per la seva estructura.
L’obra ens situa en el període comprès entre l’inici del segle XX i el co-

mençament de la Primera Guerra Mundial. Paral·lel 42 constitueix una crònica històrica, que combina l’anàlisi, la 
síntesi i l’observació. L’autor incorpora elements periodístics, documentals i de tècnica cinematogràfica per des-
criure la societat nord-americana i fer una crítica punyent al sistema capitalista. Lluís-Anton Baulenas va traduir 
l’obra al català per a Edicions 62.
John Dos Passos (1896-1970) va néixer a Chicago. El 1916, quan els Estat Units van entrar a la Primera Guerra 
Mundial ell estava de viatge a Espanya, on estudiava arquitectura. El 1925 publica Manhattan Transfer i entre el 
1930 i el 1936 és quan veu la llum la trilogia USA. La dècada següent publica una nova trilogia: Districte de Co-
lumbia. Dos Passos està considerat un dels escriptors americans més rellevants del nostre segle.
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Com és que vas decidir participar en aquest concurs?
Jo m’hi volia apuntar i el meu professor, l’Ernesto Briceño, del CEM Maria Grever, va enviar 
una llista dels nens que podrien participar-hi, entre els quals, hi era jo. Després, em van 
trucar del programa i em van dir que estava seleccionada.

Quants càstings vas passar?
Quatre. Vaig compondre una cançó i també la vam enviar. Vaig fer càstings a Barcelona 
i a Madrid i, així, em van seleccionar. Estava una mica nerviosa i una mica cansada per 
l’espera. Em van demanar una cançó de Paula Rojo, titulada Sólo tú, i la vaig cantar sense 
música de fons. I em va anar bé.

I quan et van dir que et seleccionaven?
Em vaig sentir molt feliç, vaig saltar, vaig abraçar-me als meus pares... Però també em 
vaig posar molt nerviosa, perquè vaig pensar que entraria en un programa que el veurà 
moltíssima gent.

Ja de ben petita t’agradava cantar...
Sí. La meva mare sempre em deia que tenia bona veu i em gravava alguns vídeos. La 
música sempre m’ha agradat i molts em deien que podia provar sort en aquest món, tot i 
que reconec que encara sóc molt jove. La meva mare em diu, però, que el més important 
és que sigui feliç amb el que faig. I m’ho passo molt bé cantant. A més dels meus pares, 
el meu germà Kevin també m’ajuda molt promocionant-me a través d’Internet.

Com compagines la música amb els estudis?
És una mica complicat però de moment em va bé. Estudio a la Secció d’Institut de Parets 
del Vallès II i els meus amics estan molt contents que participi a La Voz Kids.

Què destacaries de la teva participació a La Voz Kids?
Viure una experiència com aquesta és superchulo i a més d’un nen o nena li agradaria 
tenir-la. A més, vaig coincidir amb molts cantants que admiro, que fan de coach, com 
David Bisbal, Malú o Rosario, entre d’altres, que em signaven autògrafs i vaig poder 
parlar amb ells.

Per a tu la música és un passatemps?
En un principi sí que ho pensava, però ara, tocant de peus a terra, m’agradaria dedicar-me 
a la música i complir així el meu somni. Voldria ser cantant. 

Nerea Roblas, concursant de La Voz Kids

La jove paretana de 12 anys, Nerea Roblas, és una de les 94 concursants del programa 
de televisió La Voz Kids, que s’emetrà pròximament a Tele 5. 
Nerea, que està becada al Centre d’Estudis Musicals Maria Grever de Parets, va superar 
els processos de selecció per arribar a aquest programa que tria els millors cantants 
d’entre 8 i 14 anys de tot l’Estat espanyol.

M’agrada... 

Ser de Parets
Els cantants Paula Rojo i Pablo Alborán
La música pop i les balades
 

No m’agrada...

La música heavy ni el rock
Passar nervis abans de les actuacions

“M’agradaria dedicar-me a la música i 
complir així el meu somni”

Elton Songs

gener25
dissabte 22.30 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Paul Kazan Tribute Band

Un concert per reviure 

els grans èxits d'Elton 

John!

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets
Consulteu més avantatges a la cartellera

Durada: 1h 30’ Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets
Consulteu més avantatges a la cartellera

Durada: 1h 25’

Iaia!
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dilluns 19 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Roger Peña

Montserrat Carulla 

s'acomiada dels 

escenaris amb una 

comèdia doblement 

familiar


