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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets del Vallès i Ripoll lideren l’àmbit d’actuació de ‘Política Industrial’, dins del grup de treball format per Alcaldes de la C-17. El 
col·lectiu, constituït per 15 alcaldes, té la voluntat de promoure i enfortir l’activitat econòmica del territori al voltant d’aquest eix viari. 
A més de la política industrial, altres qüestions que també s’abordaran en el treball conjunt són les infraestructures, la promoció turís-
tica i la formació professional. El màxim repte d’Alcaldes de la C-17 és convertir aquesta via en un dels principals eixos de l’activitat 
productiva de Catalunya. Pàg.3

Parets i Ripoll lideren 
‘Política industrial’ de la C-17

Comença la gravació del documental i l’elaboració 
del llibre del projecte Herm@nados-@germanats

En el marc del projecte Herm@nados-@germanats, l’Ajuntament de 
Parets del Vallès ha iniciat les entrevistes a persones provinents dels 
municipis de Chillúevar i Santo Tomé amb l’objectiu d’elaborar una pu-
blicació i un documental. Pàg. 15

Nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local que 
permetrà contractar 22 persones de Parets a l’atur

Del 26 de febrer al 6 de març es poden presentar les sol·licituds per 
accedir als nous Plans d’Ocupació Local. En aquesta convocatòria es 
contractaran 22 persones aturades de Parets en àmbits diversos. Les 
bases completes es poden consultar al web www.parets.cat. Pàg. 5
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Nova edició del Març de 
dones a Parets
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Sessió d’Intercanvi i 
Aprenentage al centre 
La Marineta

Jornades de portes 
obertes a les escoles 
de Parets

Inaugurades les noves 
pistes de BMX

Entrevista: 
Montserra Carulla,
actriu
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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

Dissabte 1 març
A les 22 h, al Teatre Can Butjosa, concert Disfressa’t, amb DJ. 

Diumenge 2 març
De 10 a 20 h, al Casal Can Butjosa, I Jornada de Retrovideojocs. 
A les 11.30 h, al carrer Monistrol, sortida de la rua de Carnestoltes fins 
a l’aparcament del pavelló, on es farà la desfilada i el concurs de dis-
fresses. 
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle: Red Pontiac. 

Dilluns 3 març
A les 15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai llebreta: xerrada sobre 
l’alimentació infantil, a càrrec de Guillermina Prior.

Dimecres 5 març
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 6 març
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group. 

Divendres 7 març
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: contes de dones. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, presentació del llibre de poemes 
Art K, de Jordi Julià, Ricard Geladó i Xavi Plana.

Dissabte 8 març
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè teatre a Parets: Diálo-
gos en 3D.

Diumenge 9 març
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar: Pinotxo, a càrrec 
de la Cia, Dreams Teatre. 

Dilluns 10 febrer
A les 18, a la Biblioteca Can Butjosa, Aiguaneix de poetes. 
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del lector: la literatura de 
ciència ficció.

Dimarts 11 març
A les 13 h, al CAP Parets, trobada de la Xarxa d’Educació amb i per a 
les Famílies. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte dedicada a les 
dones, a càrrec de Carme Brugarola.

Dimecres 12 març
A les 18, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 13 març
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, presentació del llibre Origen Tam-
bakunda, de Mariona Ferrer.

Divendres 14 març
A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de la Pau.
A les 22 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, Nits de Ghouls. 

Dissabte 15 març
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Creixem llegint en família, a càrrec 
de Caro Von Arend.

Diumenge 16 març
A les 12 h, al Casal Can Butjosa, Gran fiesta de las 
migas.
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, Música de JS 
Bach i CP Emanuel, a càrrec de Clàssic BCN.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA
Paisatges
Mancada de força,
exhausta, defallida,
exsangüe i tot el que vulgueu,
la llum de l’hivern
ens passa ben arran
i per això pot mostrar-nos
el paisatge de sempre

-el d’aquestes muntanyes que ens envolten,
però també el de nosaltres dos-

gairebé com un de nou,
i, com més ens hi endinsem,
més ens agrada aquesta llum crua
però tremendament exacta i neta
amb què ho brunyeix
i despulla tot.

Àlex Susanna i Nadal (Barcelona, 1957). La seva és una poesia 
fina i directa, fruit de la pròpia experiència i que s’emmarca tant 
en el sentiment com en el sentit social. Ha publicat un bon nom-
bre de llibres de poesia: Memòria del cos (1980), Palau d’hivern 
(1987), Les anelles dels anys (1991), Suite de Gelida (2001) o el 
darrer, Promiscuïtat (2011). El Niu d’Art li dedicarà la trobada del 
20 de març a Ca n’Oms, a les 18 h. 
Trobareu alguns dels llibres d’Àlex Susanna a les biblioteques 
Can Rajoler i Can Butjosa.

Afectats per l’IRPH
Un 13 % del total de les hipoteques està referenciada al tipus 
d’interès IRPH del 3,3 % al 4 % aproximadament, molt superior 
a l’EURIBOR (0,55 %). Hi havia 3 tipus d’IRPH (Caixes, Bancs i 
Entitats). El mes de novembre de 2013, el govern (pressionat per 
la Unió Europea, que va declarar que aquests índexs eren ma-
nipulables) decideix eliminar el de les caixes i bancs, i només 
deixa vigent l’IRPH Entitats. (Si són tots tres manipulables, per 
què en deixen un encara vigent?) Com afecta això les famílies 
hipotecades amb l’IRPH? A les escriptures consta que, si l’interès 
hipotecari desapareix, s’hi apliqui un substitutiu que consta a les 
escriptures, i, si no existeix substitutiu, s’aplicarà el que el govern 
consideri apropiat. Doncs bé, una minoria tenen referenciat com a 
substitutiu l’Euribor+1 i, a la gran majoria, els consta el CECA. Com 
que aquest últim també desapareix, el govern decideix aplicar-
los l’IRPH Entitats. Aquest fet deixa les famílies en la mateixa 
situació d’abans, desesperant per a molts, perquè han de pagar  
una mitjana de 250 a 300 euros de més, cada mes, si tenen re-
ferenciat l’EURIBOR. 
També hi ha moltes famílies que encara arrosseguen l’IRPH Cai-
xes i Bancs fins a la renovació anual, a partir de la qual la gran 
majoria passaran a l’IRPH Entitats. El govern ha fet cas de la Unió 
Europea a la seva manera.
Des de l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH volem informar els veïns 
de Parets afectats per l’IRPH que s’està formant una agrupació 
IRPH en aquest municipi. 
Podeu contactar amb nosaltres a irphafectadosparets@gmail.
com i, també, per Facebook (irphafectadosparets).
Jordi Vallecillos Nuñez

Activitats de la Penya Blanc-Blava Parets Lliçà
Aprofitant l’inici d’any, la Penya Blanc-Blava Parets Lliçà vol 
desitjar a tothom un bon 2014 i, a l’hora, informar-vos de les 
activitats que l’entitat durà a terme durant aquest any:

• 2 de març: dinar del 34è aniversari de la Penya Blanc-Blava 
Parets Lliçà. Serà al restaurant Can Cirili i és obert a tothom. Us 
podeu apuntar fins al proper divendres 28 de febrer trucant al te-
lèfon 638 26 05 66 o bé al local de la penya al carrer Empordà 27.
• 25 de maig: Primera botifarrada de la Penya Blanc-Blava Parets 
Lliçà on hi haurà inflables per als infants. Al Sot d’en Barriques 
de 10 a 14 hores.
• 13 de juny: Assemblea general dels socis de la penya al local 
del carrer Empordà.
• 27 de juliol: participarem a la Festa Major d’Estiu amb 
l’organització del 3r Torneig Popular de Futbolí, a la plaça de 
la Vila.
• 11 de setembre: Formarem part de les entitats que fan l’ofrena 
floral amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
• 28 de desembre: 4a edició Sant Silvestre Perica. Per celebrar-
ho jugarem un partit de futbol al Camp Municipal Josep Seguer 
i després farem una botifarrada.

Les activitats, a excepció de l’assemblea, són per a tots els pú-
blics i obertes a tothom. Esperem que us animeu i vingueu a 
celebrar-les amb nosaltres.
Eduardo Montes. Penya Blanc-Blava Parets Lliçà

El meu jardí! (I)
Sobre una antiga balança
d’impressionant rovellat,
dues plantes bessones
guarneixen el bonic terrat.

Avui una l’he trobada
per un cargol mossegada!
Ha estat un bover capritxós;
un bon gormand dels colors!

Tot menjant la planta grassa
deixa el seu rastre de platí
ara que és temps de tardor
i el verd canvia a carbassa.

Sé que per a ell és aliment,
però no perdono el turment
que ha infringit a l’ornament
segant-lo d’una passada.

(La venjança és un plat fred;
però per a mi serà...calent!)

Ja que el fet em dóna dret
d’afegir a una cargolada
aquest bover capritxós
replè de fullam carnós!

Maria Pujol i Ciurans

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

Deixem enrere un mes de febrer que ens ha portat bones notícies, com ara la reducció de l’atur a Parets, la consolidació d’un projecte al voltant 
de la C-17 per potenciar la nostra indústria, o la projecció que està tenint Parets gràcies al Consell Industrial.  
Això ens encoratja a continuar amb la nostra ferma aposta de trobar sinergies que ens permetin dibuixar un escenari econòmic més pròsper a 
la nostra vila i al nostre territori. 
El lideratge de Parets, juntament amb Ripoll, d’un nou projecte anomenat Política Industrial en el marc d’un grup de treball que formem 15 alcaldes 
de municipis per on passa la C-17 és una d’aquestes accions, que s’ha de traduir en la projecció del nostre entorn com a potencialitat industrial 
i pugui atraure noves empreses que generin ocupació.
Sé que sovint utilitzo aquest espai parlant d’ocupació, de generació de treball, però certament és una qüestió que ens preocupa i que per a 
l’Ajuntament és la màxima prioritat. En aquest sentit, busquem acords i convenis amb el nostre teixit industrial perquè la taxa d’atur disminueixi, 
però també generem ocupació. Tot just aquesta setmana s’obre una nova convocatòria de Plans d’Ocupació Locals que donarà feina a 22 persones 
de la vila que estan a l’atur. Uns plans que vénen acompanyats d’un interessant pla de formació que atorgarà més instruments per cercar feina.
Parlava a l’inici de bones notícies, i m’he centrat en l’àmbit econòmic, però n’hem tingut moltes més. Potser la més popular i la que ha tingut més 
repercussió al carrer, perquè Parets en va ple, ha estat que la Nerea Roblas, amb la seva dolça veu, hagi deixat bocabadats els teleespectadors 
del programa LaVozKids i que hagi estat seleccionada d’entre les millors veus d’Espanya, o l’ascens de categoria de dos equips del Club Petanca 
Parets, amb qui vam poder compartir una estona per felicitar-los tal com mereixen.
Gràcies a tots per fer de Parets una vila que no s’arronsa davant les dificultats, una vila que és tan forta com la seva gent.

Treballar conjuntament en la potencialitat econòmica de 
la C-17 i avançar en projectes estratègics és la volun-
tat de 15 alcaldes de diferents municipis per on passa 
aquesta carretera, que va des de Barcelona fins a Ripoll. 
D’aquest nexe en comú, l’eix viari, neix Alcaldes de la 
C-17, un grup format per quinze municipis, constituït amb 
l’objectiu de treballar conjuntament per posar en valor el 
patrimoni industrial, territorial i de coneixement de la C-17 
com a un dels principals eixos de l’activitat productiva de 
Catalunya.

C-17, motor econòmic per sortir de la crisi
A finals de 2013, van signar a Granollers una declaració 
en què acordaven impulsar una xarxa de col·laboració 
pública per promoure, defensar i enfortir l’activitat eco-
nòmica del territori d’aquest eix. Els resultats no s’han fet 
esperar i tres mesos més tard, a Ripoll, ja han establert 
el pla de treball, amb accions concretes, amb l’objectiu 

de convertir el corredor de la C-17 en el motor i la sortida 
econòmica a la crisi.
De la trobada, sorgeixen quatre comissions de treball, 
amb lideratges compartits, on es busca també la partici-
pació d’empreses i de la societat civil. 
Infraestructures, Política industrial, Formació Professio-
nal i Promoció turística són els quatre àmbits d’actuació 
prioritària d’Alcaldes de la C-17, quatre grups de treball  
que generaran projectes de cooperació i que estan lide-
rats pels alcaldes i experts en cada àmbit.

Parets i Ripoll lideren Política Industrial
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i l’alcalde de Ripoll, 
Jordi Munell, lideren el grup de treball ‘Política Industrial’, 
un àmbit des del qual es vol projectar el mapa de zones 
d’activitat econòmica i la seva utilització posterior. Una 
altra de les prioritats d’aquest eix és detectar les poten-
cialitats industrials i econòmiques que ofereix la C-17 de 

Parets i Ripoll lideren el grup de treball ‘Política Industrial’ d’Alcaldes de la C-17
Alcaldes de la C-17 està format per 
quinze municipis que volen posar en 
valor el patrimoni industrial, territorial i de 
coneixement d’aquest eix viari

Infraestructures, Política industrial, 
Formació Professional i Promoció turística 
són els quatre àmbits d’actuació prioritària 
dels Alcaldes de la C-17

nord a sud per tal d’articular-les i ser capaços d’oferir-les 
en global.
El seguiment i la reivindicació en relació a les infraestruc-
tures al voltant de la C-17 és un altre dels grups de treball 
que, sota el nom d’Infraestructures, lideren Josep Mayoral 
i Jaume Vivet, alcaldes de Granollers i Torelló.
Formació Professional dóna nom al grup que permetrà 
fixar l’oferta i les peticions de les empreses, així com els 
programes de la FP Dual amb empreses de la C-17, un 
àmbit que pretén enfortir la capacitat de la gent jove i 
posar-la en valor. Josep M. Vila d’Abadal i Josep Maria 
Coromines, alcaldes de Vic i Olot, hi estan al capdavant.
Promoció Turística és el darrer grup de treball, liderat per 
Meritxell Budó, de la Garriga, i Albert Piñeira, de Puigcerdà, 
que serà l’encarregat de promoure’n l’activitat turística, 
des del Circuit de Catalunya fins al turisme de muntanya.
La propera trobada es farà a la primavera a Vic, on es 
concretaran els projectes sorgits de cada grup de treball.

Els 15 alcaldes van signar una declaració 
en què acordaven impulsar una xarxa  
per promoure, defensar i enfortir l’activitat 
econòmica del territori 
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Neteja dels marges de la riera Seca
Durant els darrers mesos, s’han executat els treballs de 
neteja i desbrossament dels trams no canalitzats de la ri-
era Seca, que abasten des del camí de Can Jornet fins als 
pous de l’aigua situats al llindar del terme municipal de 
Lliçà de Vall. La neteja ha consistit en el desbrossament 
de canyes i vegetació, recollida d’escombraries i runes, 
estassada, tallada i eliminació de la vegetació invasiva, i 
retirada de la fusta morta.

Campanya “No deixis el marró als altres”
“No deixis el marró als altres” és el nom de la campanya 
que l’Ajuntament de Parets posarà en marxa pròxima-
ment amb l’objectiu de conscienciar els propietaris de 
gossos sobre la necessitat i la importància de recollir els 
excrements que aquests dipositen en els espais públics. 
Durant quatre mesos, 4 persones contractades per mitjà 
dels Plans d’Ocupació Local, exerciran d’agents cívics i 
s’integraran al projecte per dur a terme accions de sen-
sibilització, faran d’informadors en places, parcs i carrers 
i donaran a conèixer la normativa referent a la tinença 
responsable d’animals de companyia i l’obligatorietat de 
complir l’Ordenança de convivència ciutadana. 

Correcans a Parets
En el marc de la campanya, l’Ajuntament també estudia 
la possibilitat d’instal·lar correcans, que es podrien situar 
en diferents indrets de la població. Aquests espais públics 
estan destinats al lleure dels gossos perquè hi puguin 
córrer, jugar i relacionar-se.

MEDI AMBIENT CIVISME

Finalitzen els treballs d’adequació de l’aparcament per 
a vehicles situat al costat del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Parets del Vallès. Això no obstant, per enllestir 
totalment l’obra, restarà pendent la pintura que delimita 
les places, l’habilitació definitiva i l’asfaltatge de l’accés 
a l’aparcament i les tasques d’arranjament de les voreres 
afectades de l’avinguda de Catalunya. 
La urbanització ha consistit en el condicionament i la 
pavimentació d’un nou espai destinat a l’estacionament 
públic d’automòbils, que connecta amb el ja existent da-
vant del CAP. L’aparcament compta amb 38 places per a 
vehicles particulars, i amb una reserva d’una plaça per a 

persones amb mobilitat reduïda.
La superfície total de l’aparcament, un cop se n’ha deli-
mitat el perímetre, amb una vorada lateral i murs de con-
tenció, és de 902,80 m2, sense comptar els accessos a 
l’espai. L’interior està format per passadissos d’un únic 
sentit de circulació, que permeten accedir a les fileres 
de les places disposades en bateria i que garanteixen la 
correcta accessibilitat i mobilitat de vianants i vehicles.
Les obres han estat executades per l’empresa Abolafio 
Construccions, SL per un import de 187.540,19 euros, IVA 
inclòs, dels quals la Generalitat aportarà prop del 60% per 
mitjà del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). 

A mitjan març s’obre l’aparcament annex al CAP
Comencen les obres a la plaça del Dr. Trueta
Aquesta setmana, un cop aprovat el Pla de seguretat 
de l’obra, han començat els treballs de remodelació 
de la plaça del Dr. Trueta i dels carrers del voltant. 
L’actuació s’emmarca en el Pla de Barris i preveu un 
procés de remodelació integral urbana, amb l’objec-
tiu de millorar-ne la urbanització, replantejar la secció 
dels carrers, renovar la plaça i adaptar l’espai públic 
urbà a les necessitats de la població.

Actuacions de millora al carrer de Miquel Servet
Seguint les peticions del veïnat del carrer de Miquel 
Servet, s’han realitzat les obres d’arranjament de la 
calçada del marge esquerre en direcció al riu, amb 
l’aplicació de formigó continu per evitar el soroll del 
pas de vehicles ocasionat pel deteriorament del pa-
viment. L’actuació, inclosa en el Pla de Millora de la 
Xarxa Viària, ha anat a càrrec dels tècnics municipals.

Nou clavegueram al carrer d’Anselm Clavé
Durant les darreres setmanes, s’han dut a terme di-
ferents treballs per substituir part del clavegueram 
del carrer d’Anselm Clavé, entre els carrers de Josep 
Molins i Sant Joan. Concretament, s’hi han instal·lat 
50 metres nous de clavegueram amb major diàmetre. 
També s’ha posat una nova capa d’asfalt al tram afec-
tat i s’han efectuat petits arranjaments a les voreres. 
L’actuació respon a les prioritats marcades en el Pla 
Director de Clavegueram.

Obres al dipòsit d’aigües de la plaça Espanya
Aquest mes han finalitzat els treballs de rehabilitació 
de la torre del dipòsit de les aigües situat a la pla-
ça d’Espanya. A hores d’ara, només hi ha pendent la 
construcció de la plataforma de la base del dipòsit. 
Les intervencions han estat motivades per un des-
preniment a la part exterior superior del dipòsit, com 
a conseqüència de l’impacte directe d’un llamp.

Automatismes d’estalvi de llum a les escoles
Amb l’objectiu d’incrementar l’estalvi energètic, han 
finalitzat els treballs per dotar d’automatismes les líni-
es d’enllumenat interior de les escoles Pompeu Fabra, 
Lluís Piquer i Pau Vila, i de les tres escoles bressol 
municipals. L’actuació ha consistit a fixar uns horaris 
d’encesa i apagada de tots els llums dels equipaments 
mitjançant rellotges, llevat dels d’emergència, segu-
retat i evacuació.

Arranjaments al cos central del Lluís Piquer
Després dels ajornaments, finalment han començat 
les obres d’arranjament de l’interior del cos central de 
la torre de l’escola Lluís Piquer. Les obres van estar 
motivades per l’aparició d’una esquerda en una de les 
aules de parvulari, a mitjan 2012. Els treballs actuals 
no afectaran el funcionament normal del centre.

EN 2 MINUTS...
L’espai compta amb 38 places per a vehicles particulars i amb una de reservada per a discapacitats
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ESTALVI ENERGÈTIC

Comença el pla d’actuacions de millora en 
l’enllumenat públic de Parets
Aquesta setmana han començat els treballs de millora 
i adequació de l’enllumenat públic, d’acord amb el nou 
contracte amb Gas Natural Fenosa i Electricitat Boquet 
per a la implantació d’un model de gestió integral que per-

metrà a l’Ajuntament de Parets estalviar prop de 3 milions 
d’euros en els propers 10 anys.
Les actuacions s’han iniciat al Barri Cerdanet, on s’està 
procedint al canvi de 134 làmpades, i al polígon industrial 
Llevant, on se’n canvien 167. En tots dos casos també 
s’està efectuant el canvi dels equips electrònics d’encesa 
i regulació.
Les accions de millora continuaran fins al mes de juny i 
suposen a Gas Natural i Electricitat Boquet una inversió 
d’un milió d’euros. Entre d’altres, està prevista la reno-
vació de de 3.287 làmpades i equips de les llumeneres 
actuals i la neteja dels reflectors, la renovació de 192 llu-
meneres vials, 168 llumeneres decoratives, el canvi de 
89 capçals de punts de llum tipus “misto”, la substitució 
de les columnes de les llumeneres malmeses i protecció 
amb pintura especial de totes les bases de la resta de 
columnes existents o la instal·lació de 28 terminals de 
control de Telegestió. Amb totes les actuacions s’assolirà 
reduir el consum energètic un 61% respecte de 2013.

L’Ajuntament de Parets del Vallès obre una nova convo-
catòria de Plans d’Ocupació Local a través de la qual el 
consistori contractarà 22 persones del municipi en situ-
ació d’atur. La presentació de sol•licituds s’haurà de fer 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), a la plaça de 
la Vila, núm.1, del 26 de febrer al 6 de març. 
La major part dels perfils de la nova convocatòria són per 
a la població en general: 6 mestres, 2 professors/es, 1 
dinamitzador/a del teixit comercial, 4 agents cívics, 3 au-
xiliars de la llar, 2 operaris/es de via pública i 1 conserge. 
En aquesta ocasió hi ha tres ofertes específiques per a 
joves d’entre 18 i 30 anys: 2 tècnics auxiliars informàtics i
1 dinamitzador juvenil. 
A més dels requisits específics de cada perfil, que es po-
den trobar al web www.parets.cat o a l’Ajuntament, tots 

els candidats hauran de complir els següents requisits 
comuns: tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país 
de la UE o bé permís de treball, estar en situació legal 
d’atur, no haver participat en cap Pla d’Ocupació en els 
darrers 12 mesos a partir de la data d’aprovació inicial 
d’aquestes bases per un termini superior a 3 mesos, estar 
inscrit al Servei Local d’Ocupació  (SLOP) i estar empa-
dronat al municipi abans de la data d’aprovació inicial 
d’aquestes bases (25/2/2014).
Com a novetat, s’ha inclòs en la jornada laboral un pro-
grama formatiu per a totes les persones contractades, 
centrat en la recerca de feina, emprenedoria i habilitats 
de millora de l’ocupabilitat. La formació serà impartida 
pels tècnics de l’SLOP, experts en processos de selecció. 
Els contractes seran de 4 mesos i del 70% de la jornada.

L’Ajuntament contractarà 22 persones aturades a través de Plans d’Ocupació
La presentació de sol·licituds s’haurà de fer a l’OAC, a la plaça de la Vila núm.1, del 26 de febrer al 6 de març

L’atur es redueix a Parets al mes de gener
Parets és el municipi del Vallès Oriental amb major 
nombre d’insercions laborals durant el gener de 2014. 
Segons dades de l’Observatori del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, a Parets van trobar feina 21 per-
sones al gener i la taxa de desocupació se situa en el 
15,56%. Segons l’estudi, l’índex d’atur a la comarca va 
augmentar un 0,44% respecte del desembre de 2013, i 
se situa en un 17,36%, gairebé dos punts per sobre de 
la taxa registrada a Parets.

Nous cursos programats per l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) ha pro-
gramat un seguit de cursos que es duran a terme als 
diferents equipaments municipals durant els propers 
mesos. Concretament es pot rebre formació de dis-
seny de pàgines web, Word, Excel, comptabilitat, Con-
taplus, iniciació a l’ofimàtica, carretoner frontal inicial i 
avançat, plataformes elevadores i carretoner retractil. 
Més informació al web parets.cat.

Humana recull 24 tones de tèxtil usat a Parets
L’ONG Humana Fundación Pueblo para Pueblo va 
recollir 24.649 kilograms de roba i calçats usats als 
contenidors situats a Parets al llarg de 2013. Els recur-
sos obtinguts amb la gestió del tèxtil es destinen als 
programes de protecció del medi ambient, cooperació 
al desenvolupament i ajuda social d’Humana.

Nous desfibril·ladors als equipaments
Les dependències de la Policia Local, el Teatre Can Ra-
joler, el Teatre Can Butjosa i la Sala Cooperativa comp-
ten amb uns desfibril·ladors per atendre emergències 
mèdiques. Els equips s’han adquirit en la modalitat de 
renting, amb l’opció de compra.

EN 2 MINUTS...

COL·LABORACIÓ

Acord entre l’Ajuntament i l’EMT
L’Ajuntament i l’Escola Municipal del Treball (EMT) de 
Granollers han signat un conveni pel qual el consistori fa 
cessió d’un vehicle Opel Rascal en desús per desballestar, 
per tal que puguin utilitzar-lo els alumnes per fer pràc-
tiques. Els estudiants que en faran ús pertanyen al Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà d’Electromecànica de vehicles. 
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família i municipi

Activitat per a majors de 18 anys
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Nous cursos i tallers de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura de Parets programa una nova 
oferta formativa per aquesta primavera i estiu, amb 
una desena de cursos i tallers, que comencen al març 
i finalitzaran al juny. 
L’oferta inclou els cursos: ‘Gestió d’espais naturals 
protegits’, una eina per complementar la formació 
ambiental, i ‘Herpeteologia catalana’, una proposta 
atractiva per als interessats en la presència d’amfibis 
i rèptils a Catalunya. També s’impartiran els cursos 
de ‘Tècnic de Medi Ambient’ i ‘Iniciació a l’horticultura 
ecològica’. 
Pel que fa als tallers, durant els propers mesos, l’Esco-
la de la Natura proposa ‘L’hort a casa I. Del balcó a la 
taula’; ‘La permacultura, un estil de vida’; ‘L’hort a casa 
II. Manteniment i malalties’; ‘Treballem la terra. Feines 
de l’hort’; ‘Plantes remeieres. Farmaciola natural’ i ‘La 
cuina, l’hort i la granja’.

Sessions d’astronomia per als infants
Els nens i nenes d’entre 6 i 10 anys tenen l’oportu-
nitat de participar en les tres sessions d’astronomia 
dirigides al públic infantil que programa l’Escola de la 
Natura per als pròxims mesos. Les sessions es duran 
a terme els dies 21 de març, 11 d’abril i 23 de maig 
i consistiran en la projecció prèvia d’un audiovisual 
i l’observació des del jardí de l’Escola de Júpiter, la 
Lluna i el Sol. Les places són limitades i cal inscriure’s 
prèviament. 

Tallers de la natura en família
Fer participar pares i fills de la necessitat de conser-
vació de la natura mitjançant diferents tallers de te-
màtica ambiental en els quals són protagonistes els 
animals, l’entorn natural o el reciclatge és l’objectiu 
dels tallers de natura en família, que l’Escola de la 
Natura ha programat per als mesos de març a juliol. 
Algunes de les propostes són cuinar amb productes 
de la terra, la visita una gossera, la descoberta dels 
animals nocturns o fer d’hortalans.

Sortides de natura i entorn a Parets
Amb l’objectiu de donar a conèixer més a fons el pai-
satge i l’entorn natural del municipi, l’Escola de la 
Natura de Parets programa per a aquesta primavera 
quatre noves sortides.
La primera tindrà lloc el dissabte 13 d’abril amb una 
visita a la bassa de Can Dunyó.
L’agenda inclou una passejada per Gallecs per desco-
brir la presència d’animals per les seves empremtes, 
un recorregut per veure els animals que conviuen amb 
nosaltres i una sortida al camp per identificar herbes 
remeieres.

Per a inscripcions i més informació sobre els cursos, 
tallers i sortides organitzades per l’Escola de la Natura 
es pot trucar al telèfon 93 562 17 94 o visitar el web  
escolanatura.parets.cat.

ESCOLA DE LA NATURA

CONCURS MÚSICA
Experiències musicals del Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever
L’Àrea de Musicoteràpia del CEM Maria Grever va assistir, 
el 21 de febrer, a l’auditori del Cosmocaixa amb motiu 
de la I Jornada de Música i Medicina. Durant la trobada, 
l’escola va presentar l’aplicació Play Your Mood, premiada 
al Neuro Music Hack Day dintre del Sònar 2013.
També, a principis del mes de febrer, el Conservatori Su-
perior de Burgos va acollir les jornades Cordes Transibè-
riques, dirigides per Ernesto Briceño. 
L’objectiu d’aquestes jornades és l’obertura de finestres 
estètiques a les noves generacions de músics, així com 
la reflexió i vinculació al fet trascendent del patrimoni in-
tangible i la identitat dels pobles, la diversitat i la riquesa 
organològica i cultural. Durant les trobades es treballa la 
polirítmia, la improvisació i altres aspectes musicals a 
partir de la revisió de repertori tradicional de la Península 
Ibèrica i altres indrets del planeta.

Guanyadors del concurs de dibuix de CASSA
Arnau Mercader, Adrià Gil, Sílvia Aragoncillo, Júlia Zárate 
i Cristina Juarez han estat els cinc guanyadors del 27è 
Concurs de dibuix infantil organitzat per la Fundació CAS-
SA. Pel que fa a l’escola, en aquesta ocasió ha estat el 
centre Pau Vila el guanyador del premi d’un val de 150 
euros en material escolar.

L’Ajuntament de Parets se suma novament als actes com-
memoratius amb motiu del Dia Internacional de les Do-
nes, que se celebra el 8 de març, amb l’organització de la 
10a edició del Març de dones. Les activitats programades 
tenen com objectiu l’eliminació de la discriminació vers 
les dones i a la seva plena integració en el procés del seu 
desenvolupament social. 
La inauguració de l’exposició Les paraules i les imatges 
transmeten valors, que es podrà veure fins al 18 de març, 
ha encetat l’agenda d’activitats que continuarà el dia 2 
amb l’obra de teatre Red Pontiac, interpretada per Míriam 
Iscla i Cristina Cervi.  
Les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler se sumen a 
les activitats organitzant l’Hora del conte especial dones. 

El 21 de març tindrà lloc, a la Sala Basart de la Coopera-
tiva, el tradicional ‘Sopar de Dones: Porta el teu plat i el 
teu somriure!’. La vetllada comptarà amb l’actuació d’El 
Sobrino del Diablo i l’espectacle Homes ximples, menti-
ders i masclistes i l’actuació d’un DJ. 
Altres propostes incloses en el Març de dones són l’obra 
de teatre Stop! a càrrec del grup de joves de teatre del 
Casal Can Butjosa, el dia 21, o el taller Un passeig per 
anar entenent les pròpies emocions, a càrrec d’Isabel 
Erill, psicòloga, psicoterapeuta corporal i professora de 
ioga, que es farà els dies 21 i 28 de març a la Sala Serra 
Cooperativa.
Els actes clouran amb el Concert del Març de dones que 
tindrà lloc el 28 de març, al Teatre Can Butjosa.

Març de dones, 10 anys de lluita vers la discriminació per raons de gènere
Més d’una desena d’activitats retran homenatge a la lluita pel dret a la igualtat de les dones 
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Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 5’

Red Pontiac

març2
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Pere Riera

Una comèdia àcida que explora les profunditats més 

tèrboles de les relacions humanes

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

març8
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

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

A les 22.30 h
Espectacle

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

Dialogos
en 3D
Oswaldo Digón

Un dels genis de la comèdia en un 

espectacle irònic i interactiu

Pròxims espectacles de Cafè Teatre:

12 abril Siempre Dani Pérez amb Dani Pérez

10 maig Treinta y... ¿cuántos? amb Maria Juan

en lloc dels espectacles programats inicialment

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 

Música de JS Bach
i CP Emanuel

març16
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Classic BCN

Un concert dedicat a Bach i el seu fill a 

càrrec de tres músics de primer nivell
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La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Servei 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, organitzen la 
Sessió d’Intercanvi i Aprenentatge de Polígons d’Activitat 
Econòmica (PAE), que tindrà lloc el dijous 6 de març, a les 
9.30 h, al Centre de Recursos Empresarials La Marineta.
L’objectiu de la sessió, adreçada a personal directiu i a 
responsables tècnics dels centres locals de serveis a les 
empreses que porten a terme accions en l’àmbit de la 
millora i dinamització dels PAE, és facilitar als ens locals 
conceptes, metodologies i experiències de simbiosi in-
dustrial, per tal d’impulsar la seva aplicació als PAE.
La docent encarregada d’impartir la ponència serà Ve-
rónica Kuchinow, directora de Símbiosy i membre de 
l’Associació Ecoemprenedors.cat.
Els PAE constitueixen una peça clau del teixit produc-

Sessió d’Intercanvi i Aprenentatge de la Diputació a La Marineta
La sessió, que es farà el 6 de març, tractarà de la simbiosi industrial en els polígons d’activitat econòmica (PAE)

tiu on s’ubica la major part de l’activitat industrial de la 
demarcació de Barcelona i amb un gran impacte sobre 
la seva competitivitat. Aquesta sessió se centrarà en la 
simbiosi industrial.

Eficiència i eficàcia als polígons
La simbiosi industrial és una estratègia empresarial que 
pretén millorar l’eficiència en l’ús dels recursos i, per 
tant, reduir costos i augmentar beneficis aprofitant si-
nergies entre empreses de qualsevol sector, mitjançant 
l’intercanvi comercial d’excedents o subproductes de 
l’empresa (materials, energia i aigua), compartint actius, 
logística i experiència. Les inscripcions es poden forma-
litzar al web de la Diputació de Barcelona, , http://aplica-
cions.diba.cat/gestforma.

EMPRENEDORS

Jornada sobre la Llei d’Emprenedoria

El Centre de Recursos Empresarials La Marineta ha 
estat l’escenari de la I Jornada sobre la nova Llei 
d’Emprenedoria impulsada pel Consell Industrial de Pa-
rets del Vallès, que va acollir prop d’una quarantena de 
persones. La presentació de l’acte, al qual va assistir 

Miquel Camps, president de PIMEC Joves Empresaris de 
Catalunya, va anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, que va donar pas a l’inici de la ponència impar-
tida per Daniel Boil Serna, advocat i president de PIMEC 
Joves Empresaris del Vallès Oriental.
L’objectiu de la trobada, adreçada a empresaris i a perso-
nes emprenedores, va ser donar a conèixer els aspectes 
laborals, fiscals i mercantils de la nova llei i els avantat-
ges d’aquesta vers l’activitat, tant de pimes com de nous 
projectes empresarials.
Durant la sessió, es van abordar temes com el foment de 
l’emprenedoria i l’autoocupació, estímuls a la contracta-
ció, cotitzacions, reduccions i bonificacions. També es 
va parlar del nou règim especial de criteri de caixa en 
l’IVA, el tipus reduït IS per a empreses de nova creació, la 
deducció per inversió en beneficis i per inversions Bus-
siness Angels, l’àmbit concursal o de la societat limitada 
de formació successiva.

Nou comerç Flor de Safrà
Aquest mes de febrer ha obert les seves portes a 
l’avinguda de Catalunya 77 de Parets, l’establiment 
Flor de Safrà. La botiga és la primera al municipi de-
dicada a la venda  de menjar a granel. Llegums, fruits 
secs, espècies, pasta, farines, arròs, te, xocolates, oli-
ves o altres aliments sense gluten són alguns dels 
productes que podrem trobar a la nova botiga.

Reunió amb els comerciants, el 3 de març
L’Ajuntament de Parets del Vallès i les associacions 
de comerciants mantindran una reunió de treball el 
pròxim 3 de març, a les 15.30 h, a la Sala Basart de la 
Cooperativa.  En la sessió s’abordaran qüestions com 
el calendari d’obertura dels establiments comercials,  
la col·laboració amb la Trobada comarcal de gegants   
i es planificaran les properes actuacions que es duran 
a terme al municipi en aquest àmbit.

Nova iniciativa del Consell Industrial 
L’Ajuntament de Parets, per mitjà del Consell Industri-
al, treballa en una nova iniciativa per impusar el talent 
empresarial de les indústries paretanes. Es tracta de 
buscar sinergies entre les petites i les grans empreses 
del municipi amb l’objectiu de cooperar per créixer. 
Amb aquest objectiu, properament es farà arribar un 
formulari a les indústries per tal de reconéixer aquells 
aspectes que es poden potenciar en cadascuna de les 
seves especialitats. 

Concert de ‘Mr. & Mrs. Jones’ al Galeria 85
El duet vallesà “Mr. & Mrs. Jones” estrenarà les se-
ves noves cançons al Restaurant Galeria 85 de Parets 
el pròxim divendres 7 de març, a les 23 h. El preu de 
l’entrada a l’espectacle és de 5 €, consumició mínima 
inclosa.

EN 2 MINUTS...

RESULTATS
Mat Holding augmenta la facturació un 4,2%

El grup empresarial paretà Mat Holding, dedicat a la fabri-
cació de sals de coure per a l’agricultura i a la distribució 
de productes de reg per degoteig, va tancar l’exercici de 
2013 amb un augment en la seva facturació d’un 4,2%.

Impuls a l’estranger
La divisió d’aigües ha crescut un 11% facturant 45,9 mi-
lions, amb un augment del 26% fora del mercat espanyol, 
mentre que la divisió fitosanitària ha augmentat un 1% i 
ha facturat 90,2 milions, segons un comunicat emès per 
l’empresa aquest mes de febrer.
Per al 2014, el grup ha apostat per la internacionalització 
per incrementar les exportacions, que l’any passat van 
representar un 39% de la facturació total, i per continuar 
amb la política d’adquisicions estratègiques a zones com 
els Estats Units, la Xina i l’Àfrica.
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Termini per a la presentació de sol·licituds:

del 26 de febrer al 6 de març, a l’OAC de l’Ajuntament.

Els projectes núm. 5, 6 i 7 van destinats als joves. La resta, a la 

població en general.

Projecte 1
Reforç a les escoles

Núm. contractes:

6 Mestres i 2 
Professors/es

Projecte 2
Dinamització del comerç

Núm. contractes:

1 Dinamitzador/a del 

teixit comercial del

municipi

Projecte 3
Campanya de civisme

Núm. contractes:

4 Agents cívics

Projecte 4
Reforç assistència

domiciliària
Núm. contractes:

3 Auxiliars llar

Projecte 5
Alfabetització digital

Núm. contractes:

1 Tècnic/a auxiliar 

informàtic
Per a joves de 18 a 30 anys

Projecte 6
Desenvolupament

espais web
Núm. contractes:

1 Tècnic/a auxiliar 

informàtic
Per a joves de 18 a 30 anys

Projecte 7
Dinamització
d’activitats per a joves

Núm. contractes:

1 Dinamitzador/a juvenil

Per a joves de 18 a 30 anys

Projecte 8
Manteniment
de via pública
Núm. contractes:

2 Operaris/es de via 

pública

Projecte 9
Suport
activitats culturals

Núm. contractes:

1 conserge

Requisits d'accés

1/ Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o  

 bé permís de treball

2/ Estar en situació legal d'aturat/da. No haver participat en cap  

 Pla d'Ocupació durant els darrers 12 mesos o no haver fet un  

 Pla d’Ocupació sencer en aquest període

4/ Estar inscrit al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de  

 Parets del Vallès.

5/ Estar empadronat al municipi abans de la data d’aprovació  

 inicial d'aquestes bases.

Un cop admès/sa, es valorarà

1/ Les rendes més baixes per unitat familiar.

2/ Tenir càrregues familiars (fills menors de 25 anys a la   

 mateixa unitat familiar en situació d’aturat/da). 

3/ Tenir formació i experiència en les tasques descrites.

4/ Altres aspectes relacionats amb la situació sòcio-laboral. 

5/ Es tindrà en compte la paritat de gènere (garantir que hi ha  

 persones contractades dels dos sexes proporcionalment al  

 nombre de sol·licituds presentades).

Podeu consultar les bases completes al web www.parets.cat

i a les ofertes de l’SLOP

Nous

Plans d’Ocupació Local



27 de febrer de 2014 11EMPRESA I COMERÇ

CONSUMCONSUM

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

Presumpte frau relacionat amb les revisions del gas
La Policia Local de Parets del Vallès, a partir de diverses denúncies ciutadanes, ha de-
tectat un presumpte frau relacionat amb revisions de gas natural a domicilis de Parets. 
Els inspectors, amb l’excusa de realitzar una revisió obligatòria, cobren 100 euros als 
usuaris i fan signar un contracte que estableix dues revisions anuals.

Els usuaris que hagin formalitzat el contracte poden adreçar-se al Servei de Consum 
i Atenció al Consumidor de Parets del Vallès (SCAC), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(Plaça de la Vila, núm.1) per tramitar la sol·licitud d’anul·lació del contracte i el retorn 
de l’import abonat.

Presumptament, l’empresa està cometent una pràctica fraudulenta, amb publicitat en-
ganyosa i coaccions, com ara l’amenaça de tallar el subministrament en cas que l’usuari 
es negui a fer la revisió.

Segons les investigacions que està efectuant la Policia Local de Parets, aquesta empresa 
té nombroses denúncies per estafa, coacció i intrusisme professional.

Les inspeccions es van efectuar a inicis del mes de febrer. L’empresa anunciava, a tra-
vés d’un comunicat, que els dies 12 i 13 de febrer es portaria a terme la 
revisió obligatòria de la instal·lació de gas natural.

La perruqueria Adhuo de Parets rep la Q de qualitat
El comitè theQhair ha guardonat amb la distinció Q de qualitat i l’estrella ‘Global Salon’ 
la perruqueria Aduho de Parets. 
A l’acte hi van assistir el director i fundador de theQhair, Josep María Figuera González, 
el cofundador i codirector de la guia-marca, Albert Catalán Bou, l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, la regidora de Comerç, Àfrica Martínez i la propietària de l’establiment, Maika 
Fernández. 
Durant la celebració l’alcalde va destacar l’orgull que suposa per al municipi aquesta 
distinció “que premia la qualitat, perquè això referma la voluntat del nostre comerç de 
proximitat de treballar per oferir el millor servei i per aportar valor afegit”.
Aquest projecte pretén potenciar la perruqueria i la franquícia d’autor amb un distintiu 
que garanteixi la seva qualitat. La certificació Q, que ha distingit a més de cent salons 
de l’Estat espanyol, va néixer amb el suport de la Federació Catalana de Perruqueria i 
Bellesa, de Pimec i de la Generalitat de Catalunya.

EXCEL·LÈNCIA COMERCIAL

COMERÇ LOCAL

I tu on compres? Enlloc com a casa

A partir del mes de març, l’Ajuntament de 
Parets reprèn les accions emmarcades en 
la campanya ‘I tu on compres? Enlloc com 

a casa’, que pretén potenciar el comerç 
local i de proximitat, una activitat fona-
mental per al desenvolupament dels mu-
nicipis que contribueix a generar activitat 
econòmica, crear ocupació i cohesionar 
la població. Les accions consistiran en 
el repartiment de tríptics publicitaris i la 
instal·lació de banderoles en els punts on 
es concentra el comerç a la localitat. 
Les actuacions responen a l’actual situa-
ció econòmica i tenen l’objectiu de lluitar 
per contrarestar els efectes de la crisi en 
el teixit comercial i, alhora, consolidar 
els hàbits de compra als establiments 
de Parets.

ANIVERSARI

55 anys de la Farmàcia Isern

L’1 de març de 1959, Joaquim Isern Fa-
bra obria, als baixos d’una casa situada a 
prop de l’estació, la primera farmàcia de 

l’Eixample de Parets. Uns quants anys 
després, l’establiment es traslladava al 
seu actual emplaçament, a l’avinguda de 
Catalunya, número 82.
El relleu en la direcció el va agafar Lluís 
Isern Anglada, fill de l’antic propietari. 
Ara, són els néts d’en Joaquim, la Lour-
des i en Lluís, qui es fan càrrec del des-
patx de medicaments.
Per celebrar aquests 55 anys de servei, 
la Farmàcia Isern ha preparat un seguit 
de promocions i sortejos que es duran a 
terme durant tot l’any. A més, el pròxim 
dissabte 1 de març, a la tarda, faran una 
festa per a tots els clients.
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Sergi Pons, entrevistat al Via llibre
L’escriptor paretà Sergi Pons ha estat entrevistat, 
amb motiu de la publicació de la seva primera novel-
la Mars del Carib, a l’espai Via llibre que emet el canal 
33 tots els diumenges a les 21.45 h. El reportatge ín-
tegre es pot veure a l’enllaç http://www.tv3.cat/vide-
os/4884972/Sergi-Pons-Mars-del-Carib.

El debat municipal al canal Vallès Visió
Aquest mes de febrer, Vallès Visió ha estrenat un nou 
espai obert a totes les forces polítiques amb repre-
sentació municipal dels ajuntaments que integren el 
Consorci Teledigital Mollet. Es tracta d’un programa 
d’una hora de durada que s’emetrà un cop al mes, on 
hi participaran els representants de les forces políti-
ques amb representació municipal dels 6 municipis 
del CTM: Mollet, Parets, Montornès, Montmeló, Mar-
torelles i Vallromanes. L’espai, conduït i moderat per 
la periodista Sara Escriu, es podrà veure els dimarts, 
a les 22.30 h i té com a objectiu ser un espai obert per 
a tractar i debatre temes municipals des de diferents 
punts de vista.

Desplegament de la fibra òptica a Parets
L’empresa Telefònica ha iniciat el procés per al des-
plegament de fibra òptica al 80% del municipi. Actual-
ment, estan sol·licitant els permisos a les comunitats 
de veïns per poder executar els treballs.
Parets del Vallès és un dels 70 municipis de Catalunya 
on estan desenvolupant l’actuació i posteriorment, en-
tre 2015 i 2016, es farà a tot el territori català. 
Està previst que la primera fase dels treballs estigui 
finalitzada el mes de juny i els usuaris ja puguin con-
tractar el servei. Segons l’empresa, el preu residencial 
s’establirà amb una tarifa única d’entre 50 i 60 euros 
mensuals. Els interessats a saber si el seu domicili té 
cobertura, poden fer la consulta al 1004 o a l’establi-
ment de Telefónica de Parets.

Amb l’objectiu de potenciar el projecte Parets Connecta 
-l’estratègia global 2.0- l’Ajuntament de Parets del Va-
llès ha implementat la figura del community manager, 
que s’encarrega de la direcció, planificació, coordinació 
i gestió dels continguts de les xarxes socials de caràc-
ter institucional. Creat el 2010 dins del Pla Director de la 
Societat del Coneixement, Parets Connecta va obrir nous 
canals de participació i d’interacció amb la ciutadania 
paretana. Actualment el consistori té presència a les xar-
xes socials de facebook, twitter i instagram, a més de de 
la plataforma flickr i del canal de vídeos youtube. A més, 
la instal·lació de pantalles informatives en equipaments 
municipals complementa la informació institucional. La 
figura del community manager té també com a funció 
la de respondre a les consultes que els veïns i veïnes 

de Parets traslladen a través de les xarxes socials sobre 
qualsevol dubte relacionat amb els serveis municipals.

Creix el nombre de seguidors a Instagram
El perfil de Parets connecta a Instagram -estrenat el juliol 
passat per la Festa Major- ja ha superat els 300 segui-
dors. Totes les fotografies del perfil estan vinculades a la 
localitat, tant de l’arxiu gràfic municipal com una selecció 
d’instantànies d’altres usuaris que contenen el hashtag 
#Parets o #Paretsdelvallès. D’altra banda, les informaci-
ons publicades al perfil de facebook de Parets Connecta 
sobre la cantant paretana Nerea Roblas han batut un nou 
rècord de lectures per part dels usuaris. Així, la notícia que 
avançava la seva actuació a ‘La Voz Kids’, de Tele 5, va 
ser llegida per 4.324 persones.

Parets Connecta: interacció 2.0 entre ajuntament i ciutadans
L’Ajuntament de Parets potencia la seva estratègia global 2.0 i reforça la presència a les xarxes socials

EN 2 MINUTS...
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El Pompeu Fabra s’afegeix al projecte EDUCO
Els alumnes de l’Escola Pompeu Fabra s’han incorpo-
rat al projecte EDUCO que consisteix en la recollida de 
l’oli residual de cuina per produir biodièsel, un com-
bustible sintètic líquid d’acció sostenible. A l’igual que 
l’Escola Pau Vila -que va ser la primera en afegir-se al 
projecte- els nens i nenes tindran un envàs per recollir 
oli domèstic que retornaran un cop estigui ple.

6è Premi de Poesia Escolar del Niu d’Art
Fins l’1 de març es poden presentar els treballs per 
participar al certamen de poesia escolar destinat als 
alumnes d’ESO dels Instituts Torre Malla, Parets II, 
ACESCO i Nostra Senyora de Montserrat. La festa li-
terària, organitzada pel Niu d’Art Poètic, tindrà lloc el 
22 de març a les 18 h al Teatre de Ca n’Oms. En l’edició 
de l’any passat es van rebre 104 poemes i el 2012, 90. 

Patis oberts durant el cap de setmana
Les pistes esportives exteriors de l’Escola Lluís Pi-
quer i de l’Institut Torre Malla de Parets s’obriran a 
tota la ciutadania a partir de l’abril. D’aquesta manera, 
es posarà en marxa l’activitat de Pati obert, que con-
sisteix en oferir la possibilitat d’utilitzar els dos equi-
paments fora de l’horari escolar. Un treballador con-
tractat per l’Ajuntament a través d’un Pla d’ocupació 
locals’encarregarà d’obrir i tancar els dos patis.

EN 2 MINUTS...

Les escoles públiques d’educació infantil i primària, els 
instituts d’educació secundària, els centres concertats i 
les escoles bressol municipals faran novament jornades 
de portes obertes amb l’objectiu que les famílies coneixin 
els projectes educatius i les instal·lacions abans de la 
preinscripció escolar pel curs 2014-15.
Els primers en celebrar les jornades seran l’Escola Muni-
cipal Pau Vila, el 4 de març de 15 a 18 h, i els grups d’ESO 
de l’Institut Torre de Malla, el 4 de març, a les 17 h. La 
resta de centres d’educació infantil i primària que obriran 
les seves portes són el Lluís Piquer, el 5 de març a les 
17 h, l’Escola Vila Parietes, el 6 de març de 15 a 16.30 h 
i el Pompeu Fabra, el 7 de març de 15 a 17 h. Els centres 
concertats han establert les jornades pel 6 de març a les 

17.30 h (Nostra Senyora de Montserrat) i l’11 de març, a 
les 17.15 h, l’ACESCO. La secció d’Institut Parets II, situa-
da a Can Fradera, donarà a conèixer el seu projecte d’ESO, 
el 10 de març a les 17 h. Quant a les escoles bressol mu-
nicipals, El Cirerer farà portes obertes el 24 d’abril, a les 
17.30 h, el Gargot, el 29 d’abril, a les 17.30 h i La Cuna, el 
30 d’abril, a les 17.30 h.

Preincripcions de l’11 al 21 de març
El període per formalitzar la preinscripció per al curs 
2014-15 per a les escoles d’educació infantil, primària i 
secundària serà de l’11 al 21 de març. Per al Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Mitjà, es farà del 13 al 23 de 
maig i, per als Superiors, del 27 de maig al 6 de juny.

Jornades de portes obertes als centres educatius de Parets
Les preinscripcions per al curs escolar 2014-15 es faran de l’11 al 21 de març

Dos grups del Lluís Piquer coneixen per dins la Casa de la Vila
Alumnes de 3r “A” i 3r “B” de l’Escola Lluís Piquer han visitat aquest febrer l’Ajuntament de Parets. Durant el recorregut 
van conèixer el funcionament de l’administració municipal, van interactuar amb l’alcalde Sergi Mingote i van realitzar 
un Ple simbòlic on se’ls va explicar la composició de l’Ajuntament i les seves funcions.

VISITES ESCOLARS

CONSELL D’INFANTS

Primera trobada entre els 18 consellers
L’Escola Municipal Pau Vila va acollir, el 6 de febrer pas-
sat, la primera trobada del Consell d’Infants de Parets, el 
nou òrgan de participació que donarà veu als més petits. 
Els 18 consellers i conselleres de totes les escoles de la 
població, de 5è i 6è de primària, es van conèixer entre 
ells i van parlar sobre què n’esperen del Consell. Entre les 
opinions més repetides pels joves paretans cal destacar 
la voluntat de “poder participar, que siguin escoltats i la 
de millorar el poble”. 
Abans de la constitució oficial de l’òrgan de participa-
ció ciutadana -prevista pel juny- els nens i nenes hauran 
d’escollir el nom del Consell d’Infants, dissenyar el logotip 
i redactar els estatuts.

Carnestoltes 2014

Diumenge
2 de març

CERCAVILA
10.30 h inscripcions al concurs, al 
c/Monistrol
11.30 h sortida de la rua
12.45 h arribada 
12.45 h desfilada 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 participacíó a la rua i la 

desfilada a l'arribada

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(1r i 3r premi en vals de compra a les 
botigues col·laboradores)

INFANTIL comparsa (a partir de 5 
components): 300 i 150 €
 (2n premi en vals de compra a les 
botigues col·laboradores)

ADULT individual: 300, 200 i 100 €
(en efectiu).

ADULT comparsa (a partir de 5
components): 600 i 300 € (en efectiu)

Aquest any, el fem diumenge al matí, amb rua fins al Barri Antic i arribada a l’aparcament 

del Poliesportiu. Per participar al concurs heu de fer la cercavila i la desfilada a l'arribada

Organització: Col·laboració:
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La Festa Major d’Hivern, de nou un gran èxit de públic
La Festa Major d’Hivern d’enguany ha estat, de nou, un gran èxit. Durant quatre dies hem viscut multitud d’experiències i hem compartit, amb la família i els amics, l’ampli 
ventall d’activitats que han ocupat els equipaments i carrers de la vila: la XVII Calçotada Popular, el Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra Setson, el circuit d’iniciació del 
Club Puravida 4x4, els tallers de tinença responsable d’animals, el Parc Infantil amb inflables, el concert d’Hotel Cochambre, el Ball de Gegants, la Desfilada Infernal i el Correfoc 
de Diables... Però, sens dubte, una de les activitats més celebrades va ser la fira Parets Medieval que, durant tot el cap de setmana, va aplegar centenars de persones que no 
es van voler perdre els espectacles: falconeria, lluites de cavallers, parades d’artesania, menestrals, jocs infantils i productes arribats d’arreu de Catalunya.
La Festa Major, com no podia ser d’una altra manera, es va cloure amb una de les millors actrius de teatre de tot l’Estat, Montserrat Carulla, que va visitar el Teatre Can Rajoler 
i va fer un brindis en honor del XVII aniversari de l’equipament.
De nou, la festa se’ns ha fet curta, així que, si la voleu recordar, aquí tenim un bon grapat d’instantànies d’alguns dels millors moments. Podeu veure’n més a Instagram al 
perfil #paretsconnecta.
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La nova associació Herm@nados @germanats es donarà 
a conèixer a tota la població el proper diumenge 16 de 
març. Serà en el marc de la Gran Festa de les Migas, a 
partir de les 12 del migdia, al Casal Can Butjosa. La cele-
bració es completarà amb l’actuació de diferents grups de 
sevillanes i de guitarra espanyola. La nova entitat, creada 
recentment, treballa en l’organització d’una sortida cap a 
les localitats de Chilluévar i Santo Tomé, a Jaén, on s’hi 
desplaçaran un mínim de tres autocars per visitar les dues 
poblacions agermanades amb Parets del Vallès. Està pre-
vist que una representació de les Colles de Gegants i del 
Ball de Gitanes formin part de la delegació paretana que 

Es presenta la nova entitat Herm@anados @germanats
La primera activitat serà la Gran Festa de les Migas, diumenge 16 de març, a Can Butjosa

farà aquesta visita. Paral·lelament, l’Arxiu Municipal de 
Parets ha reprès des d’aquesta setmana la campanya de 
recollida de fotografies antigues de Parets que en aquesta 
ocasió gira al voltant, entre d’altres, d’imatges de Chillué-
var i Santo Tomé, fins als anys 70, i de Parets, també fins 
a la mateixa dècada, del que van trobar els nouvinguts a 
la seva arribada.
Emmarcat en el projecte d’agermanament, l’Ajuntament 
de Parets ha iniciat les entrevistes per a l’elaboració d’un 
documental i una publicació sobre el moviment migratori 
de Chilluévar i Santo Tomé. El treball es basarà en testi-
monis personals i es presentarà durant el 2015.

Nerea supera les audicions de ‘La Voz Kids’
La jove cantant paretana Nerea Roblas és una de les 
45 participants a l’espai televisiu ‘La Voz Kids’ de Tele 
5. Nerea, alumna del Centre d’Estudis Musicals Maria 
Grever, es va classificar després d’interpretar el tema 
‘Me cuesta tanto olvidarte’, dels Mecano. Roblas for-
ma part de l’equip de la cantant Rosario Flores.

20a Trobada de Gegants del Vallès a Parets
35 colles geganteres, unes 1.200 persones, més de 
200 músics i entre 60 i 100 figures participaran a la 
Trobada Comarcal de Gegants del Vallès que es farà 
a Parets els propers 29 i 30 de març. Durant l’activitat, 
en Marcel i l’Elisenda ballaran el Ball a Vallès amb els 
gegants que van organitzar la trobada anterior: Sant 
Cugat. A més, l’Elisenda de Can Serra rebrà el títol i la 
banda de Pubilla del Vallès.

18a edició Voluntariat per la llengua
El pròxim dijous 13 de març, a les 19.30 hores, es pre-
sentarà a la Biblioteca Can Rajoler la 18a edició del 
programa Voluntariat per la llengua a Parets. L’acte 
comptarà amb la presentació del llibre ‘Origen Tam-
bakunda’, de Mariona Masferrer, un llibre que és fruit 
de la seva experiència com a voluntària lingüística. 

Canvis en la programació del Cafè Teatre
L’espectacle ‘Siempre Dani Pérez’ substituirà, el 12 
d’abril, la sessió de Cafè Teatre que inicialment s’havia 
programat amb Manu Badenes mentre que l’actriu va-
lenciana Maria Juan posarà en escena, el 10 de maig, 
‘Treinta y... ¿cuántos?’ enlloc de ‘Tuppersex’.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Novetats al Carnaval d’aquest diumenge
Enguany, el Carnestoltes de Parets es farà aquest diu-
menge al matí, amb una rua des del carrer Monistrol fins 
a l’aparcament del Poliesportiu Joaquim Rodríguez. Per 
participar al concurs individual caldrà inscriure’s des de 
les 10.30 hores al lloc de sortida de la rua, fer la cercavila 
i la desfilada a l’arribada. El lliurament de premis del con-
curs es farà a les 13.15 hores amb l’animació a càrrec de 
Jordi Rius. Les comparses que vulguin participar s’hauran 
d’inscriure prèviament a Can Rajoler.

CARNESTOLTES PLUSVÀLUA

Regalem teatre, regalem cultura 
Coincidint amb la nova programació d’espectacles al Tea-
tre Can Rajoler i a la Cooperativa s’han posat en marxa tot 
un seguit de descomptes i promocions en l’adquisició de 
les entrades, que té com a objectiu fidelitzar el públic dels 
teatres de Parets. A més de l’abonament musical, teatral i 
el de l’aniversari del centre, que ja es van exhaurir, també 
s’ha creat la promoció 2X1 que permet rebaixar al 50% 
el preu d’un segon espectacle si primer s’adquireix una 
entrada d’una altra representació.

TEATREMÚSICA

14a Festa dels Instrumentistes
La jornada celebrada el 18 de febrer i adreçada a profes-
sors, alumnes i famílies, té cada any la voluntat de ser un 
punt de trobada per a tots els estudiants que durant el 
curs no tenen ocasió de tocar plegats. Així, grans i petits, 
veterans i novells, juntament amb professors i professo-
res del centre, van interpretar diferents peces en presèn-
cia dels seus familiars.També es va fer la degustació de 
pastissos i truites participants en el concurs i, per acabar, 
va tenir lloc un concert obert a tothom.

 El projecte Herm@nados @germanats inclou l’elaboració d’un llibre i la gravació d’un documental amb testimonis personals

Mai més en una capsa de sabates...

La teva història 
també és la nostra 

història. 

Recuperem el passat. 

Fem-lo present: 
exposicions, 

publicacions, treballs
de recerca, 

documentals. 

Fem gran el nostre 
patrimoni.

Arxiu Municipal de Parets del Vallès
Temàtica de la segona campanya de recollida de fotografies:
Parets agrari (treballs del camp, conreu, horts,sínies...) fins als
anys 60
Chilluévar, Santo Tomé i de Parets del Vallès, fins als anys 70
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Una exhibició a càrrec del pilot de trialbici Rafa Tibau va 
servir per inaugurar, l’1 de febrer, les noves pistes de BMX 
de Parets, situades al carrer de de la Premsa, dins del 
sector Z. L’estrena del nou equipament esportiu culmina 
un procés de participació ciutadana, en què han inter-
vingut entitats locals com l’Associació Ciclista Parets, el 
Club Pura Vida, Ravet Bike o Las Haches del Valle. 
Tibau va ser l’encarregat d’estrenar les noves instal-
lacions amb una exhibició a l’espai destinat al bicitrial. La 
pluja que havia caigut abans de la inauguració va impedir 
utilitzar la zona destinada a la pràctica del BMX, que ha 
condicionat l’empresa Excavaciones SEFE.
La inauguració ha generat molta expectativa. Pilots que 
actualment s’entrenen en altres localitats de l’entorn 
s’han interessat per l’ús del circuit i sobre la possibilitat 

de crear a Parets una escola de formació. L’equipament 
està pensat per a tots aquells pilots que es vulguin ini-
ciar en el bicitrial o que comptin amb un nivell mitjà. La 
instal·lació està dotada d’una major seguretat i situada 
en un entorn molt agradable, al costat del riu Tenes, per 
tal de garantir en bones condicions la pràctica del BMX 
o de l’estil lliure.

Obert a la ciutadania
Les noves pistes de BMX de Parets del Vallès seran d’ús 
lliure per tots els ciutadans. L’espai estarà obert els dime-
cres, dijous i divendres de 16 a 18.30 hores i dissabtes i 
diumenges de 10 a 14 i de 15 a 18.30 hores. L’horari, però, 
s’anirà adaptant a la llum del dia i està previst ampliar-lo 
si és necessari.

Preparació de la Cursa dels 10 km
Per tercer any consecutiu, el Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment i el Club Atletisme Parets han programat entrena-
ments preparatoris per a ‘La Cursa 2014’ (10 quilòmetres) 
de Parets, que tindrà lloc el diumenge 18 de maig.
Les sessions, aptes per a tots els nivells, aniran a càrrec 
del Club Atletisme els dilluns, dimecres i divendres de 
19.30 a 20.30 hores, a les pistes d’atletisme. Els partici-
pants podran utilitzar els vestidors i les dutxes del  Poli-
esportiu Municipal. 
Les inscripcions, totalment gratuïtes, resten obertes fins 
al 7 de març. Les places estan limitades a un centenar 
de persones, que és el nombre de participants de l’any 
passat. Els entrenaments s’iniciaran el 10 de març, dia 
de la presentació, i acabaran el 14 de maig. Per a més 
informació i per inscriure-s’hi, podeu dirigir-vos al Po-
liesportiu Municipal Joaquim Rodríguez o a la Piscina 
Municipal Miguel Luque. L’experiència de les edicions an-
teriors d’aquestes sessions preparatòries ha donat bons 
resultats. De fet, molts dels participants a ‘La Cursa’ dels 
10 quilòmetres han rebaixat les seves marques perso-
nals, gràcies als entrenaments dirigits pels entrenadors 
del Club Atletisme, amb la programació i supervisió del 
coordinador tècnic del club. La prova atlètica del 18 de 
maig mantindrà també la ‘Mitja Cursa’ de 5 quilòmetres i 
el dia abans es correrà el cros escolar de Parets.

Inaugurades les noves pistes de BMX de Parets del Vallès
L’equipament esportiu obre les tardes de dimecres, dijous i divendres, i durant tot el cap de setmana

CURSA



27 de febrer de 2014 17ESPORTS

Un partit amistós contra els Lakers de Montbau va servir, 
el 9 de febrer, per presentar al Poliesportiu Municipal Joa-
quim Rodríguez la nova temporada de l’Associació Triple 
de Bàsquet de Parets. El club, presidit per Enric Núñez, 
compta amb una plantilla de 12 jugadors. Tot i que es-
tan federats, no participen a la lliga regular. L’objectiu és 
organitzar una activitat amb periodicitat mensual durant 
tota la temporada. Així, recentment van assistir al derbi 
de la Lliga ACB de bàsquet entre el Joventut de Badalona 
i el Manresa. El proper 9 de març participaran en el Cam-
pionat de Catalunya d’equips de bàsquet, que es jugarà 
en una sola jornada al Màgic Badalona, i de cara a l’1 de 
juny organitzaran al poliesportiu paretà un torneig que 
comptarà amb la participació de 8 equips. 
L’Associació Triple de Bàsquet s’entrena cada dijous de 
16.30 a 17.30 h. L’entitat va néixer l’abril de 2012 arran 
d’una trobada de persones amb disminució psíquica que 
estaven interessades en la pràctica esportiva.

BÀSQUET TRIATLÓ
Un amistós contra el Lakers Montbau 
obre la temporada per l’Associació Triple 

El Club Triatló Parets arriba als 47 federats 
un any després de la seva creació

Un any després del seu naixement, el Club Triatló Parets 
continua creixent. L’entitat ja compta amb 47 triatletes i, 
al llarg d’aquest temps, ha intentat donar cabuda a molts 
esportistes que participaven en proves individuals, de du-
atló o triatló de munatnya o carretera. Quatre membres 
componen l’actual Junta Directiva: Albert Jose, Sergio 
Cara, Carles Gordi i Mònica Gordi. Entre les últimes par-
ticipacions, cal destacar la presència del Club a la Mitja 
Marató de Barcelona, la Duatló Ciutat de Granollers o la 
Mitja de Tortosa. Així, David Jurado (1 h 28 min i 30 s), 
Dani Galan (1 h 28 min 39 s) i Carlos Rey (1 h 31 min i 33 
s), van ser els millor situats a la Mitja de Barcelona. 
Pel que fa a la Duatló Ciutat de Granollers, celebrada al 
Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, Claret Rosset 
va ser el 45è de la general; Josemi Herrera, el 54è; Sergi 
Mingote, el 95è, i Toni Lapuente el 148è. Com a club, el 
Triatló Parets va quedar en onzena posició de 37 parti-
cipants.

EN 2 MINUTS...
34è aniversari Penya Blanc-Blava Parets Lliçà
Fins demà, divendres 28 de febrer, resten obertes les 
inscripcions per participar en el dinar de germanor del 
34è aniversari de la Penya Blanc-Blava Parets Lliçà, 
que tindrà lloc aquest diumenge, 2 de març, al Res-
taurant Can Cirili de Lliçà de Vall. Per a més informa-
ció, us podeu dirigir al local de la penya, al carrer de 
l’Empordà, 27, o bé al telèfon 638 26 05 66 (Eduardo 
Montes).

Calendari dels Jocs Esportius Escolars
El Servei d’Esports ja ha definit les activitats incloses 
en el calendari de competicions 2013-14 dels Jocs. 
Aquest dissabte, 1 de març, hi haurà una jornada re-
creativa per a nens i nenes de P-4 i P-5; el dissabte 17 
de maig, cros escolar, i el dissabte 31 de maig, cloenda 
de la temporada dels Jocs Esportius.

Mitja Marató d’atletisme de Granollers
22 atletes del Club Atletisme Parets, 8 del Centre Excur-
sionista, 3 del Club Triatló i un del Club L’Aire de Grano-
llers van ser la representació paretana a la Mitja Marató 
de Granollers, que va tenir lloc el 2 de febrer. Les millors 
marques van ser per Josemi Herrera (1:24:16), Sergi 
Mingote (1:29:11), Salvador Corbera (1:30:00), José Ál-
varez (1:32:01), Eloi Pallejà (1:34:26), Joaquim Martínez 
(1:36:46), Martí Puig (1:37:09), Cèsar Arranz (1:38:22), 
Miguel A. López (1:40:09), Vanessa Pérez (01:40:18), 
Vicenç Mompart (1:42:28), Albert Castañeda (1:42:31) 
i Frans Medina (1:42:58).

Competicions comarcals d’escacs base
Cap a 220 jugadors van participar el 8 de febrer en les 
dues competicions d’escacs que van tenir lloc a les 
dues sales de la Cooperativa. 16 jugadors van prendre 
part en les dues rondes de la Fase Comarcal Escolar 
del Vallès Oriental de Promoció. D’altra banda, 205 ju-
gadors, 16 dels quals eren de la Paretana, van jugar 
la fase prèvia del Campionat de Catalunya d’Edats en 
les categories sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i 
sub-18. A més, dos equips de la Paretana participen al 
Campionat de Catalunya de 1a i 2a Provincial.

11a Marxa de Resistència Parets-Montserrat
El Centre Excursionista Parets (CEP) ja ha obert les ins-
cripcions per participar en l’11a Marxa de Resistència i 
Trail Parets-Montserrat, que tindrà lloc el proper 10 de 
maig. L’activitat, que començarà a les 5 de la matinada 
amb sortida des de la plaça de la Vila de Parets, té un 
recorregut de 58 quilòmetres i 2.200 metres de desni-
vell. L’any passat van participar-hi 300 persones. Més 
informació al web www.ceparets.com

El CAM Parets a la Barcelona Màgic Line
25 socis del Club Esportiu d’Activitats de Muntanya 
participaran aquest diumenge en la travessa solidària 
organitzada per l’Obra Social de Sant Joan de Déu. La 
prova no competitiva recorrerà set turons emblemàtics 
de Barcelona. L’equip del CAM Solidari ha escollit la 
modalitat de 30 quilòmetres, amb el repte de recaptar 
100€ per als projectes socials de Sant Joan de Déu. A 
més, el CAM ja ha obert les inscripcions de la 5a edició 
de La Bastarda que tindrà lloc el proper 12 d’abril.

Trobada de petanca amb el Cervelló
L’equip de petanca del Casal d’Avis de Ca N’Oms juga-
rà un partit amistós contra el Cervelló el proper 20 de 
març, a les 10 del matí, a les pistes del Club Petanca 
Parets. En total, s’enfrontaran 8 tripletes de cada club 
en una competició que es disputa des de fa 6 anys. 
L’equip de Ca N’Oms anirà a Cervelló el 10 d’abril. Les 
dues jornades de germanor finalitzaran amb un dinar.

Copa Nacional de Pumses infantil i adult
L’equip de competició de Taekwondo Robert va acon-
seguir 4 podis a la 12a Copa Nacional de Pumses cele-
brada al Poliesportiu Joaquim Rodríguez aquest darrer 
cap de setmana. Georgina Ruiz (infantil) va quedar se-
gona i es va endur la medalla d’argent mentre que Júlia 
Rigol (infantil) va ser tercera classificada i medalla de 
bronze. En categoria júnior, Maria Moreno va quedar 
segona (argent) i Amanda Coll, tercera (bronze).

El Club Petanca Parets està d’enhorabona. El Campionat 
de lliga 2013-14, que va concloure el gener passat, ha 
portat dos èxits esportius a l’entitat presidida per Antonio 
Blanque. Els ascensos dels equips sènior masculí “A” i 
el femení, a tercera i segona divisió respectivament, han 
permès al club paretà recuperar categories on havia jugat 
en anys anteriors. 
El primer equip masculí ha estat campió de la 4a divisió, 
grup quart, amb 13 victòries, 2 empats i una sola derro-
ta en les 16 jornades de lliga. Els paretans, que pugen 
a tercera, han quedat primers amb 5 punts d’avantatge 
respecte del segon classificat, el Club Petanca de la Lla-
gosta.
Quant al sènior femení de 3a divisió, ha pujat a segona 
divisió després de quedar campió del grup primer, amb 13 
victòries i 5 derrotes, en 18 jornades. El segon classificat 
ha estat l’Atlètic Cerdanyola-Serraparera a 6 punts de les 
paretanes. Aquesta temporada el Club Petanca Parets ha 
comptat amb dos altres equips federats, que han jugat a 
la 4a i 6a divisió masculina. 

Reconeixement esportiu al Club Petanca Parets 

Satisfacció pels èxits esportius
El president del club, Antonio Blanque, s’ha mostrat molt 
satisfet pels dos èxits esportius i ha recordat que: “l’any 
passat ja van intentar pujar de categoria”. De cara a la 
propera temporada, Blanque s’ha marcat com a objectiu: 
“intentar l’ascens de l’equip masculí a segona aprofitant 
les magnífiques instal·lacions i, més endavant, a primera”. 
De fet, el primer equip del Club Petanca ja té aparaulats 
quatre fitxatges de jugadors amb experiència a primera i 
a la Lliga Catalana per reforçar la plantilla.
Per a l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, la temporada del 
Club Petanca: “ha estat fantàstica, amb un alt nombre de 
victòries a les respectives competicions, fet que demostra 
que l’entitat està en progressió”. 
Per a Mingote, a la propera campanya caldrà: “afrontar 
el repte de les noves categories en què segurament tro-

baran un nivell de competició molt més alt”. El regidor 
d’Esports, Dídac Cayuela, va mostrar-se orgullós d’aquest 
reconeixement i va explicar que: “el treball ben fet sempre 
té recompensa”.

Dos equips de l’entitat, el masculí de 4a i el femení de 3a, queden campions i pugen de categoria
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Seguim complint els nostres compromisos Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Sabeu que...

En el nostre poble el resultat de les últimes eleccions municipals va ser el següent:

PSC  +  PP                    =  2993 vots i 9 regidors. Equip de govern.
NOPP + CiU + IC verds =  3159 vots i 8 regidors. Grups a l’oposició.

Les decisions de govern les porten a terme el PSC conjuntament amb el Partit Popular, junts go-
vernen el nostre poble. Recentment s’ha donat al Congrés de Diputats la mateixa suma per aprovar 
una moció contra el dret a decidir.
El pressupost que gestiona aquest equip de govern (PSC + PP) per l’any 2014 és de 22.269.937 
euros. Aquest pressupost inclou un préstec de 1.674.891, el més elevat dels 4 últims anys.
Amb el deute, tot i complir els requisits legals i els estàndards previstos, tornem a les entitats 
financeres cada dia i tots els dies de l’any, 6.000 euros.
L’últim ple va aprovar la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament, dins d’aquesta relació hi 

ha 19 llocs de treball que tenen com a forma de provisió la Lliure Designació. A nivell informatiu 
hem de saber que tenim una plantilla de 70 funcionaris i 185 laborals, afegint algunes contrac-
tacions de persones que ho són mitjançant “contracte de serveis”.

Volem felicitar a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, per la feina que fan de recolzament a 
persones que estan en situació límit en relació al seu habitatge, nosaltres també estem d’acord 
amb la dació en pagament de la hipoteca.

Ens agrada fer poble

Campaña de falsedades contra la Reforma Local

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) está siendo fuente 
de críticas, fruto de una campaña de falsedades. Cabe decir que el proyecto de ley ha pasado por 
37 borradores e incorpora enmiendas efectuadas por el PSOE, principal detractor de su contenido.  
Es por ello, que queremos denunciar la actitud frívola e irresponsable de los socialistas, que han 
actuado desde el inmovilismo y buscando únicamente la confrontación.
La pretensión de la reforma local radica en garantizar el municipalismo y clarificar las competen-
cias de las diferentes administraciones, a la vez que supondrá un fortalecimiento de las corpo-
raciones locales y la garantía de la prestación de los servicios públicos, a través de una gestión 
más transparente. 
El Partido Popular, a través de esta ley, quiere evitar precisamente que los ayuntamientos acaben 
adoptando el papel de “tapavergüenzas” de organismos autonómicos, asumiendo servicios socia-
les que son competencia de la comunidad pero que prestan y financian los consistorios porque, 
como en el caso de Cataluña, no lo hace la Generalitat.

Con la aplicación de la ley, si la Generalitat no paga al Ayuntamiento por la prestación de estos 
servicios, será el Estado el que lo haga reteniéndoselo a la comunidad, y si en el plazo de un año 
sigue sin asumir el coste de la competencia podrá hacerlo el propio consistorio con la financiación 
adecuada. Asimismo, el gobierno abordará el sistema de financiación local cuando lo haga con 
la financiación autonómica.
El gobierno de Mariano Rajoy es el más municipalista de la historia ya que, con sus políticas 
de liquidez le ha dado la vuelta a la situación financiera de las corporaciones locales. Entre las 
peticiones apuntadas por el PSOE para apoyar el texto y que ha sido incorporada al mismo, cabe 
resaltar la supresión del coste estándarde la posibilidad de intervenir municipios de menos de 
50.000 habitantes si incumplían determinados requisitos,de la desaparición del 30 por ciento de 
concejales las mancomunidades o las entidades locales, entre otras.
Se miente al hablar de privatizaciones ya que no hay ni una coma que hable de los métodos de 
gestión de los servicios públicos en los Ayuntamientos.

En positiu, Parets guanya!

Ens varen cridar, vàrem seure, vàrem parlar, vàrem discutir, vàrem proposar i a més,... ens varen fer 
cas. 

Des de l’agrupació local d’ICV-EUiA, celebrem la crida de l’equip de govern per donar un cop de mà 
en la realització del pressupost d’aquest 2014. 
Després de diverses reunions varen ser moltes les nostres aportacions. Fem un recull de les finalment 
acceptades i recollides al pressupost: 

- Nova partida de l’ajuntament, destinada a ajuts a beques menjador: 30.000 €. 

- Destinar específicament una partida de 15.000 € a Serveis Socials per poder atendre rebuts impa-
gats per fer front a l’anomenada “pobresa energètica” al nostre municipi. 

- Destinar 4.000 € en beques a l’esport i la cultura per a membres i usuaris d’entitats i d’equipaments 
públics amb dificultats econòmiques.

Finalment i per decisió de l’equip de govern, ens varen proposar incloure al pressupost una partida 
de 55.000 € destinada a dur a terme el nostre projecte d’horts urbans, presentat ara fa uns mesos, 
el projecte “Viu Verd”. 

Si ho desitgeu, podeu consultar descripció del mateix, cercant: “projecte viu verd parets” a YouTube.

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

Al grup municipal de CiU ens agrada fer poble i és per això que estem molt contents de com s’han 
fet les coses a la darrera edició de la Festa Major d’hivern. Els actes organitzats a la plaça de la 
Vila, amb el Mercat Medieval, han estat un èxit de participació de la gent del poble i no ens fa cap 
recança felicitar a l’equip de govern i als responsables de la Comissió de Festes. Sempre que es 
facin coses per millorar Parets ens hi trobaran al costat i donant-los suport, no només pel que fa 
a festes, ens agradaria poder-ho fer en la gestió del dia a dia on de moment no podem ser ni de 
bon tros, tan optimistes.

Volem agrair també la incorporació de bona part de les esmenes del nostre grup municipal als 
pressupostos municipals, especialment a les que fèiem en relació als Plans d’Ocupació on hi hem 
volgut incorporar la formació a les persones contractades. Creiem que cal ajudar-los, no només 
econòmicament amb la retribució de la seva feina, sinó que és fonamental formar-los per a què 
quan acabin el contracte tinguin possibilitats en el ja difícil mercat laboral.

S’ha acceptat també, i això ens n’enorgulleix força, la dotació pressupostària a les beques men-
jador i esportives, mirant així d’assegurar que tots els nens del nostre poble tinguin almenys un 
àpat complet al dia i que cap nen es quedi sense practicar el seu esport per motius econòmics.

Dit això no ens podem estar de ser especialment crítics amb el tracte que reben algunes entitats 
del nostre poble, que tot i que ja sabem que no són de la seva corda, també treballen per Parets i 
estaria bé que rebessin el suport del consistori. Estem segurs que tothom ho agrairia.

Un dels inconvenients que té aquest govern és que governa pels adeptes i s’oblida del fet que han 
d’estar al servei de TOT el poble. No pot ser que hi hagi diferències entre les entitats i no pot ser 
que els regidors que estem a l’oposició se’ns comuniquin actes, visites, reunions, etc. el mateix 
dia en què es fan o amb el mínim temps necessari per poder organitzar-nos l’agenda.

Continuem complint el contracte que vam subscriure amb els ciutadans i ciutadanes ara fa quasi 
tres anys, a les passades eleccions municipals. El Pressupost d’inversions pel 2014 contempla 
tot un seguit de projectes, alguns dels quals ja estan en fase d’acabament, i d’altres s’iniciaran 
pròximament. Les inversions previstes per executar-se durant el 2014, són: 
Transformació plaça Doctor Trueta i carrers de l’entorn, Aparcament annex al CAP, Cobriment pista 
de Can Butjosa, Urbanització carrer Lepant, Aparcament Parc Fluvial (costat pavelló), Aparcament 
del Cementiri, Centre Juvenil Cal Jardiner, Transformació Av. Espanya (II fase), Soterrament Xarxa 
elèctrica Prat de la Riba/Comte de Montemolin (eliminació de les torres d’alta tensió), Construc-
ció d’Horts Urbans, Crear una “anella” amb carril bici que faci possible desplaçar-se als llocs i 
equipaments d’interès amb bicicleta. Aquesta setmana, per una banda s’inicien les obres de la 
plaça del doctor Trueta, i d’una altra, s’acaben les de l’aparcament annex al Centre d’Assistència 
Primària, i també s’han acabat les d’arranjament del dipòsit d’aigua de la plaça Espanya. Tot això 
ho fem sense oblidar els nostres principals compromisos, que són les prioritats i preocupacions 

dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble: l’atenció a les persones. Per això hem prioritzat 
més de 400.000 euros per a plans d’ocupació, foment de l’ocupació i ajuts. Hem incrementat les 
partides econòmiques per a ajuts i assistència social per a les persones més necessitades del 
nostre municipi.I la tercera prioritat és i serà mantenir les ajudes a l’educació.
Aquestes prioritats i aposta del govern municipal estan en perill, a causa de la llei aprovada pel 
Govern de l’Estat, la mal anomenada llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) que buida de competències als municipis, per donar-les a les Diputacions. Competències 
de primera necessitat com per exemple la recollida d’escombraries, la neteja viària, o serveis so-
cials, ocupació i promoció econòmica, educació i un llarg etc. amb l’única finalitat de PRIVATITZAR 
la majoria d’aquests serveis. Les persones no importem per aquest Govern del Partit Popular, 
tan sols es mouen per interessos del gran capital. Vam portar al Ple de la setmana passada i va 
ser aprovada la interposició d’un conflicte de competències al Tribunal Constitucional en contra 
d’aquesta llei. Tenim molt clar que seguirem lluitant pels drets dels nostres ciutadans i ciutadanes.
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Bocins de vida
La imatge que encapçala aquest escrit mostra cinc homes posant al da-
vant d’una pila de feixes de palla o de blat o de... (per als no entesos, és 
difícil de discriminar). No en sabem res, d’ella: ni l’autor, ni l’emplaçament, 
ni –per descomptat!– la identitat. Però és idònia per il·lustrar el que us 
expliquem a continuació. 
Des de l’Arxiu Municipal de Parets del Vallès tornem a posar en marxa la 
campanya de recollida de fotografies antigues «Mai més en una capsa 
de sabates...» que vam iniciar l’any passat. En aquest cas, però, són dues 
les temàtiques de les imatges que us demanem que ens aporteu per tal 
de fer créixer el patrimoni fotogràfic de la població.

D’una banda, pretenem recopilar fotos del Parets rural i agrari: feines i eines del camp, camps de conreu, horts, 
sínies o pagesos i pageses com els que veieu a la imatge del costat.
De l’altra, i emmarcat dins del projecte d’elaboració d’una publicació que expliqui el fenomen migratori 
de les poblacions de Chilluévar i Santo Tomé, necessitaríem aconseguir imatges d’aquestes pobla-
cions, fins als anys 70 aproximadament. Però també seran de gran valor aquelles que ens mostrin el 
Parets del Vallès que van trobar els nouvinguts en el moment de la seva arribada: la seva nova llar, 
el primer cotxe, l’escola dels fills... Bocins de vida, en definitiva.

QUÈ N’OPINES DE...
Les obres de reforma de la plaça Dr. Trueta

Maria del Pilar Serna
Si és en benefici del barri, 
ho trobo molt bé. No tinc 
gaire clar el que volen fer, 
però crec que volen ampli-
ar l’aparcament on fan el 
mercat, que fa falta. Crec 
que era necessari reformar 
aquesta zona i s’hauria de 
potenciar el Mercat Muni-
cipal; fa molta pena entrar i 
que tot estigui tancat.

José Martins
No tenia coneixement que 
volien fer obres aquí. Però 
si les fan per millorar, en-
davant. És un espai que 
està creixent. Estaria bé 
que tinguessin en compte 
que les voreres fossin amb 
un acabat rodó i no rectes, 
perquè, si no, es fan malbé 
les rodes dels vehicles.

Juan Vicho 
Tot el que sigui una millo-
ra és acceptable. Esperem 
que no ens treguin apar-
caments. A la plaça, hi feia 
falta una remodelació, per-
què hi ha molts paranys. 
Esperem que beneficiï a 
tothom.

Joan Carles Ferreras
No estic d’acord amb la re-
modelació. Totes les zones 
que s’han fet de vianants 
a Parets no han afavorit el 
comerç. Amb el temps es 
veurà que és així. Aquests 
diners que es gastaran en 
obres, es podrien invertir a 
ajudar els ciutadans de Pa-
rets que estan a l’atur.

Encarna Ballesteros
Em sembla molt bé que hi 
hagi una zona per passejar. 
Potser anima una mica més 
el comerç. Esperem que si-
gui per millorar-ne l’espai. 
Es podria també tenir en 
compte el Mercat, un espai 
desaprofitat actualment.

Leidy Cornejo
Té una part bona: els que 
tenim nens, si es fa una 
zona infantil millor que la 
que hi ha, magnífic. Hi ha 
molt perill amb els vehi-
cles. I la part negativa serà 
l’accés i l’aparcament, per-
què serà més difícil trobar 
aparcament.

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Tresors escrits i dibuixats: El petit teatre de Rebecca

Sovint ens sorprenem del descobriment d’un tresor amagat darrere les 
pàgines d’algun llibre. Potser, no sempre, el tresor no té a veure amb la 
qualitat literària ni amb l’estil, ni tan sols amb el llenguatge o la intenció 
amb el qual està escrit. Hi ha vegades que aquesta joia se’ns presenta 
en forma d’imatge o, com és el meu cas, com un dibuix. 
Tal com li havia demanat als Reis Mags, aquest any també m’han portat 
un llibre, però no és un llibre qualsevol. Es tracta d’un volum que, des de 
la primera ullada, m’ha fet retornar a la infància. És una peça realment 
exquisida que fullejo, quasi de manera hipnòtica, amb paciència i molta, 
molta cura.
Es tracta d’El petit teatre de Rebecca, de la famosa il·lustradora francesa 
Rebecca Dautremer. Tot el llibre en si esdevé una veritable obra d’art i 
una autèntica peça de col·leccionista. Hi ha més d’un centenar de fulls 

per gaudir d’uns encunys impecables que mostren, pàgina rere pàgina, els secrets del món imaginari de l’autora. 
Frases de les seves peculiars princeses, imatges delicades i fascinants que s’obren pas entre les cortines del petit 
teatre, l’Alícia, en Cyrano, la reina de cors, el conillet blanc... I, així, prop d’un centenar de personatges que apareixen 
i desapareixen màgicament a cada plana.
Si, per una casualitat, teniu el plaer de fullejar-lo, no el deixeu escapar. Ben segur que us atraparà i percebreu, en 
cada un dels seus dibuixos, la força i la tendresa d’un llibre que és un autèntic tresor.

PARETS EN IMATGES

Rotonda el dia de Reis
Foto d’Arilia Ardila Leiva

Aquesta fotografia -ens diu l’autora- es va fer el dia 5 
de gener de 2013, tot just uns minuts abans de l’arri-
bada de Ses Majestats els Reis Mags a la rotonda. 

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. 

Al febrer, nous cursos de català a Parets i un tast del ball de gitanes
El dijous 13 de febrer van començar els nous cursos de català a Parets. Hi ha tres grups en marxa, amb un to-
tal de 65 alumnes, que, a més de millorar els coneixements de català, podran participar en diferents activitats 
culturals:la sortida al Teatre Can Rajoler el2 de març a veure l’obra Red Pontiac; la presentació del llibre Origen 
Tambakunda, de Mariona Masferrer, que marcarà l’inici de la 18a edició del Voluntariat per la llengua; la Trobada 
Comarcal del Vallès Oriental, que aquest any es farà a Montornès, o la visita a la biblioteca amb els alumnes del 
nivell bàsic 2.Continua el Club de lectura fàcil, que es fa l’últim divendres de cada mes a la Biblioteca Can Rajoler, 
i, per descomptat, el programa del Voluntariat per la llengua.
Un altre fet que cal destacar és la participació de la Colla del Ball de Gitanes de Parets en la presentació comarcal 
del lèxic Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de plaça, editat pel Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental. L’acte va tenir lloc dilluns, a les 7 del vespre, a l’edifici Roca Umbert de Granollers. 
Dues parelles de la colla del municipi, juntament amb parelles d’altres colles, van oferir una mostra 
d’aquestes danses a tots els assistents a l’acte. A més, la Colla del Ball de Gitanes de Parets s’ha 
adherit al programa del Voluntariat per la llengua per promoure l’ús del català i estendre el coneixe-
ment d’aquest ball tan nostre a tothom. 
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Per què deixa els escenaris?
Tinc 83 anys i estic en plena forma física i interpretativa, però confesso que estic una 
mica cansada d’estudiar-me els papers. Ho deixo abans que em falli la memòria i el 
públic m’acomiadi a mi. Una altra cosa, però, són els platós de televisió o de cinema, 
en els quals encara continuo. Espero que em recordin com una actriu sincera i bona 
treballadora.

Mai no li ha agradat això que li diguin dama del teatre...
Més que res perquè no va amb el meu caràcter i amb la meva trajectòria. Vaig néixer 
en una família humil i he arribat a on sóc treballant fort. Això de gran dama em sona a 
‘florero’. 

Com està funcionant Iaia!?
Estem molt satisfets de com està funcionant Iaia! Una obra molt divertida que va escriure 
el meu fill, Roger Peña. Està molt sol·licitada a tot Catalunya i Parets de Vallès ens ha 
acollit de forma magnífica. Es tracta d’una història sobre la relació entre un jove i la seva 
iaia perepunyetes. A més, a l’obra també hi apareix el meu nét, l’Aleix Peña. També he de 
destacar que la Vicky Luengo ho fa molt bé. 
Val a dir que és una obra que, no només la veu la gent gran, sinó que també la gaudeixen 
molts joves.

Vostè ha tingut una trajectòria plena d’èxits...
El teatre m’ha donat moltes coses i m’ha forjat ser una dona independent. He pogut 
interpretar magnífiques obres, des del meu debut al Teatre Romea amb uns Pastorets i 
amb Soparem a casa de Josep Maria de Segarra. Després, van venir obres de Guimerà, 
Bernard Shaw (Pigmalió), Goldoni... He pogut treballar amb Mario Gas a Guys & Dolls o 
a Little Night Music, entre d’altres, o també amb Joan Ollé, amb obres com La plaça del 
Diamant o El quadern gris, i amb molts més que no voldria oblidar. 
La televisió i el cinema també m’agraden, després d’aparèixer a sèries tan seguides com 
Secrets de família, Laberint d’ombres o La Riera (on faig de tieta Consol), a més de films 
com El orfanato. Si m’ho proposen, continuaré fent cinema o televisió.

Montserrat Carulla
Actriu
La gran actriu Montserrat Carulla, nascuda el 1930 a Barcelona, va representar l’obra 
Iaia! al Teatre Can Rajoler de Parets durant la Festa Major d’Hivern. Al final de l’obra, 
l’Ajuntament del nostre poble, amb l’alcalde Sergi Mingote al capdavant, li va retre 
un homenatge per la seva extraordinària carrera, ja que fa uns dies va anunciar que 
aquesta obra seria la seva última interpretació a dalt dels escenaris teatrals.

M’agrada... 

La sinceritat
Poder viure uns quants anys més per 
veure Catalunya independent
Viatjar i llegir

No m’agrada...

La hipocresia
La insolidaritat
L’egoisme exagerat
L’època franquista

“Vaig néixer en una família humil i he 
arribat a on sóc treballant fort”

A la Sala d'Exposicions Can Rajoler, exposició: Les paraules i les 
imatges transmeten valors, cedida pel Centre d'Informació i recursos 
per a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona.

A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Red Pontiac, amb Míriam 
Iscla i Cristina Cervià. Venda d'entrades: Can Rajoler, Tel-entrada, taquilla una 

hora abans de la representació 

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, contes de dones.

A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte dedicada a les 
dones a càrrec de Carme Brugarola

A les 13 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Stop! a càrrec del grup de 
joves de teatre. Adreçat a l'alumnat de la Secció d'Institut Parets del Vallès II

A les 21.30 h, a la Sala Cooperativa, sopar de dones: porta el teu plat i 
el teu somriure! Amb actuació d'El Sobrino del Diablo "Homes ximples, 
mentiders i masclistes" i sessió de DJ. 
Places limitades. Inscripcions a Can Butjosa tel. 93 562 35 53

De 16 a 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, taller: Un passeig per anar 
entenent les pròpies emocions a càrrec d’Isabel Erill, psicòloga, 
psicoterapeuta coroporal i professora de ioga. 
Gratuït. Places limitades. Inscripcions a Can Butjosa tel. 93 562 35 53

A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia al voltant de la novel·la El 
amante de Lady Chatterley, de DH Lawrence.

A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, concert Març de Dones amb 
l'actuació de Roe Delgado & Baboon Roots i de Bibliothèque Érotique 
(Amsterdam-Barcelona).

A la Biblioteca Can Rajoler, Exposició de llibres de dones i sobre les 
dones.

A la Sala Serra Cooperativa, taller de Drag King a càrrec d’Interferències.
Adreçat al grup de joves de teatre.
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