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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Afavorir la creació de l’ocupació i fomentar la formació són els dos eixos principals de l’acord signat aquest mes de març entre l’empresa Grifols 
i l’Ajuntament de Parets del Vallès. Aquest conveni de col·laboració neix fruit del Consell Industrial de Parets, un ens del qual en formen part les 
empreses més rellevants del municipi a més d’institucions, agents econòmics i socials i centres de recerca. A través de l’acord, que van signar 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i Mateo Borrás Humbert, en representació de Grifols, es posa de manifest la voluntat de l’empresa de contribuir 
en la creació d’ocupació mitjançant la incorporació prioritària de persones inscrites al Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) per poder cobrir 
els llocs de treball disponibles. Pàg.3

Grifols i Ajuntament, 
de la mà en formació i ocupació

Parets acull la XX Trobada Comarcal de Gegants i 
es converteix en capital gegantera del Vallès

Més de 1.400 persones, 200 músics i entre 60 i 80 figures assistiran 
aquest cap de setmana a la XX Trobada Comarcal de Gegants del Vallès 
de la qual la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari, i el municipi de Parets, 
en són els amfitrions. Pàg. 15

Parets es declara municipi lliure de desnonaments 
i sancionarà entitats que mantinguin pisos buits 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, per unanimitat, dues mocions pre-
sentades per la PAH en les quals es declara Parets municipi lliure de 
desnonaments i s’aprova sancionar els immobles permanentment de-
socupats que són propietat d’entitats financeres i empreses. Pàg. 4

5

22 incorporacions als 
Plans d’Ocupació Local
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Primer plenari del 
Consell Industrial de
Parets 

L’1 d’abril entra en 
funcionament 
Wi-Fi Parets 

Nova temporada del  
Club Natació Parets

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

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 27 de març
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo.

Divendres 28 març
A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, taller de natura en família: Hola, 
pare... vull un gos! 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: hora del conte 
silenciosa. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil: tertúlia al 
voltant de la lectura del llibre El noi que dormia a la neu, de Henning 
Mankell, a càrrec de Carme Babot i Teresa Martorell. 
A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, concert Març de Dones amb l’actu-
ació de Roe Delgado & Baboon Roots i de Bibliothèque Érotique. 

Dissabte 29 març
De 10 a 19 h, a l’av. Catalunya, entre els carrers Monistrol i Comte de 
Montemolín, Botiga al carrer. 
A les 17 h, a la plaça de la Vila, arribada de les colles participants a la 
XX Trobada de gegants del Vallès. A les 18 h, mostra de balls. A les 19 
h, passejada de grallers amb Llucifer i el Bitru. A les 20.15 h, arribada a 
la plaça i toc final de grallers. 
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Balls de saló. 

Diumenge 30 març
A les 9.30 h, al parc la Linera, esmorzar de les colles participants a la 
XX Trobada de gegants del Vallès i animació musical. A les 11.30 h, 
cercavila pel Barri Antic. A les 12.30 h, a la plaça de la Vila, inici dels 
actes centrals i ball de gegants. 
A les 7 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida GR-92. 

Dilluns 31 març
A les 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, sessió formativa per a entrena-
dors esportius “Com gestionar la motivació”, a càrrec de José Miguel 
Herrera.

Dimarts 1 abril
A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Taula-Camilla. 
A les 19 h, a l’Escola de Música, xerrada La música i l’estimulació mental, 
a càrrec de Pau Gimeno, musicoterapeuta.

Dimecres 2 abril
A les 10 h, visita al Bosc de Llibres: Escola ACESCO (5è). 
A les 17.30 h, al Casal Ca n’Oms, taller Música per ser feliç, a càrrec 
de Joan Capafons, psicòleg i musicoterapeuta del CEM Maria Grever.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 3 abril
De 17 a 19 h, al Club Sant Jordi, taller La memòria, un gran tresor, a 
càrrec d’Anna Noguera, neuropsicòloga.
De 18.30 a 20 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, jornada 
de portes obertes a càrrec de l’Associació Paretana d’Escacs.

Divendres 4 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte. 
A les 21.30 h, al Teatre Can Butjosa, concert De watt a watt 6 amb l’ac-
tuació d’Scelion, Es-Tres i Chaos Control.
De 19 a 21 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, jornada de 
portes obertes a càrrec de l’Associació Paretana d’Escacs.
 
Dissabte 5 abril
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h, a la Biblioteca Can Butjo-
sa, Trobada de contacontes.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA
Us diré sense trigança

Us diré sense trigança
que els mots fan del ver semblança.
Començo: feu confiança.
               -Escolteu!-
Qui al Valor mai no s’atansa
sembla ben malvat arreu.
                         ...
L’Amor fa com la guspira
que dins el sutge es retira:
Ix sobtós i encén la pira.
               -Escolteu!-
Poc sap si fuig o si gira
aquell qui del foc és reu.

Us diré l’Amor com juga:
fa l’ullet, besa, remuga,
guaita en guisa malastruga.
               -Escolteu!-
No haurà pas sort benastruga
si mai arribo al seu feu.

Amor feia recta via,
més ara sempre es desvia.
De tal guisa s’avicia,
               -Escolteu!-
Que quan no mossegaria,
llepa com un gat garneu.
                    ...

Marcabrú, segle XII
(versió catalana d’Alfred Badia, sobre l’original occità)

Niu d’Art Poètic dedicarà la trobada del 24 d’abril (teatre 
de Ca n’Oms, 18.30 h) a la primera mostra de literatura 
moderna d’Europa, la poesia trobadoresca. Entre els se-
gles XI i XIII, algunes corts europees, dins la transformació 
social i cultural que donarà pas al Renaixement, acullen la 
creació poètica dels trobadors, que sovint interpretaven 
els joglars. 
El principal nucli d’aquest moviment el vam tenir a les 
corts occitanes i als comtats catalans, amb un corpus 
de més de 350 autors coneguts i més de 2.500 compo-
sicions. Noms com Marcabrú, Cercamon, Berenguer de 
Palou, Guillem de Berguedà, Arnaut Daniel, Guillem de 
Cabestany, Huguet de Mataplana o Cerverí de Girona són 
alguns dels principals trobadors i veritables iniciadors de 
la poesia catalana. Podeu trobar-ne llibres a les bibliote-
ques Can Rajoler i Can Butjosa.

Agraïment a PADES

El passat dia 9 de gener va morir la mare, MARIA FARRÉ 
DOLCET, després de patir una llarga malaltia.
Una persona vital, dedicada a la feina i a tirar endavant la 
seva família. En el decurs de la seva existència, va patir 
tràngols difícils de superar, però, amb la seva alegria i 
positivitat, donava ànims a tots els qui la rodejàvem.
Als pocs mesos de declarar-se-li la malaltia, hi va inter-
venir l’equip del PADES, (el Programa d’Atenció Domici-
liària i Equips de Suport), un grup de professionals, sota la 
direcció del Dr. Solà, que la van atendre amb molta cura,  
delicadesa i atenció en uns moments tan durs i que ells 
saben gestionar amb molta professionalitat i, sobretot, 
amb molta humanitat.

Des d’aquestes línies, vull agrair a tot l’equip la dedicació 
i el suport que varen donar a la família. Sense ells tot 
hauria estat més difícil. 
Moltes gràcies pel vostre treball.

Filla i néts de Maria Farré Dolcet

A Francesca Massaguer

La meva Tieta, teixida a poc a poc i amb molt d’amor.
Nascuda com una petita flor feble i fràgil. Una flor que, 
de mica en mica i a mida que creixia,  les seves fulles 
enfortia convertint-se en una flor de Jericó, tancada quan 
cal i oberta sempre que se la necessita.

Oh! Tieta, quan penso en tu no veig la Tieta petita i boni-
ca, penso en la dona lluitadora i observadora de la vida 
i dels fets que s’hi han produït. Dona comprensiva i que 
sap empatitzar amb els que l’envolten, que sap mostrar 
la tendresa i l’amor que sent pels seus.

Oh! Tieta, em dol tot el que has patit en aquesta vida i els
complexos que mai has amagat, però has de saber que el
que ens has transmès a tots ha estat un punt de referèn-
cia.

Tieta has de saber que t’estimem tal com ets i pel que ets.

Escrivim aquestes paraules en present, perquè hi ets i  
sempre restaràs amb nosaltres. 
                                                                     
Els teus nebots

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

Parets està aconseguint una important projecció en molts àmbits. El nostre municipi és pol d’atracció industrial, referent en esport, en cultu-
ra…  Sens dubte, aquest és el fruit de l’esforç de tota una vila. Sovint dic que em sento orgullós de ser de Parets i és que, dia a dia, se sumen 
motius per sentir aquest honor de viure i conviure-hi, en aquest poble.

Tota feina dóna els seus fruits. I aquest mes en recollim molts. Un d’ells, de gran repercussió, és l’acord signat amb Grifols, una empresa 
capdavantera, líder, reconeguda internacionalment, que ha posat de manifest el seu compromís de contribuir a la creació d’ocupació i el foment 
de la formació a la nostra vila. Sense desmerèixer cap dels acords que, com a ajuntament, ja hem signat en aquesta mateixa línia, sí que vull 
posar èmfasi en la importància de signar un conveni d’aquestes característiques amb una companyia com Grifols, l’empresa de Parets amb 
major nombre de treballadors i, a més, amb una projecció de futur inqüestionable. 

Que Grifols prioritzi la contractació de gent de Parets és una gran notícia per al nostre poble. Des de la institució, treballarem per facilitar-
ho, per correspondre amb gent formada d’acord amb les necessitats de l’empresa i així, aconseguir la nostra màxima prioritat: reduir la taxa 
d’atur a Parets del Vallès. 

Però, com deia, som referència també en altres àmbits. En cultura, aquest cap de setmana tenim una cita indispensable: la XX Trobada Comarcal 
de Gegants del Vallès Oriental. M’agradaria, des d’aquest Apunt, felicitar tota la colla, que sé de primera mà que han treballat incansablement per 
fer-ho possible. Gràcies per la vostra feina. Estarem amb vosaltres per gaudir d’aquest fantàstic esdeveniment. Com bé dieu #paretsesgegant.

Grifols, empresa líder del sector farmacèutic, i l’Ajun-
tament de Parets del Vallès han signat un conveni per 
afavorir la creació d’ocupació i el foment de la forma-
ció. Aquest acord posa de manifest la voluntat mútua de 
treballar en comú per propiciar l’ocupació al municipi, a 
través d’una relació directa amb el servei municipal de 
Promoció Econòmica i Ocupació.
Sergi Mingote, alcalde de Parets, i Mateo Borrás, res-
ponsable de Recursos Humans de Grifols, oficialitzaven 
l’acord el passat 13 de març a la seu de l’Acadèmia Gri-
fols, a la masia Can Guasc del polígon Llevant. 
L’estreta col·laboració entre la institució i Grifols a través 
del Consell Industrial de Parets i accions de treball con-
junt que s’han produït en els darrers mesos es tradueixen 
ara, amb la signatura d’aquest conveni, en un compromís 
de major abast.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Parets facilitarà la for-
mació de les persones en situació d’atur que incorpori 

l’empresa Grifols S.A. a través del Servei Local d’Ocupació 
de Parets (SLOP), posant a l’abast cursos de formació de 
caràcter professionalitzador adequats als perfils reque-
rits. Grifols, per la seva part, prioritzarà la incorporació de 
persones inscrites al Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP) per poder cobrir els llocs de treball disponibles. 
L’SLOP farà difusió de les ofertes publicades al web de 
l’empresa i enviarà candidatures al departament de RRHH 
de la companyia per tal d’optar a la cobertura d’aquests 
llocs de treball. 
Les primeres accions que es desenvoluparan seran, en-
tre d’altres, proporcionar suport tècnic a Grifols per dur a 
terme accions impulsades en col·laboració amb l’Institut 
Català de Qualificacions Professionals (ICQP) i altres or-
ganismes i, per part de Grifols, definir les competències 
dels perfils professionals per tal de dissenyar paquets 
formatius que es puguin realitzar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i/o altres empreses.

Grifols prioritzarà la contractació de gent de Parets a través de l’SLOP
Fruit del Consell Industrial de Parets, 
l’Ajuntament i Grifols van signar el passat 
13 de març un conveni per a la creació 
d’ocupació i foment de la formació

L’acord contribuirà a la inserció laboral 
d’usuaris del Servei Local d’Ocupació de 
Parets (SLOP) prèviament formats segons 
els perfils requerits per Grifols

Inauguració de la nova planta de fraccionament
La nova planta de fraccionament de plasma de la compa-
nyia Grifols, situada al polígon Llevant Industrial de Pa-
rets, s’inaugurarà oficialment el pròxim dijous 3 d’abril, a 
les 11.30 h, i comptarà amb la presència del president i 
conseller delegat l’empresa, Víctor Grífols, i del president 
de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
A l’acte també hi assistirà una representació del consis-
tori encapçalada per l’alcalde, Sergi Mingote.
Es tracta d’una nau especialitzada en fraccionament de 
plasma, amb un total de 4.400 metres quadrats de super-
fície, que ha comportat a l’empresa una inversió aproxi-
mada de 20 milions d’euros. Amb aquest nou equipament 
la multinacional espera duplicar la seva capacitat de pro-
ducció, que passarà dels 2,1 milions de litres de plasma 
actuals a crear una mica més de quatre milions de litres. 
Actualment Grífols també té plantes als Estats Units, a 
Mèxic, a Suïssa i a Austràlia.

La companyia farmacèutica Grifols 
inaugura el pròxim 3 d’abril la nova planta 
de fraccionament de plasma, ubicada al 
polígon Llevant de Parets 
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Nous contractes de lloguer assequible
L’empresa municipal d’habitatge HabitaParets ha gestio-
nat dos nous contractes de lloguer assequible. Els immo-
bles estan situats al carrer de Batista i Roca (63,29 m2) i 
a l’avinguda d’Espanya (56,86 m2).
Ambdós habitatges pertanyen al Programa de Mediació 
de la Generalitat i, en aquest cas, els arrendataris només 
han de destinar, com a màxim, el 35 % dels seus ingressos 
bruts mensuals al pagament del lloguer.

HABITATGE INICIATIVES

Durant la darrera sessió del Ple de l’Ajuntament de Parets, 
celebrada el 20 de març, s’han aprovat, per unanimitat, 
dues mocions presentades per la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH).
Amb aquestes mocions, d’una banda, es declara Parets 
municipi lliure de desnonaments, en defensa del dret a 
l’habitatge i la condonació de l’impost de la plusvàlua, i de 
l’altra, s’aprova sancionar els immobles permanentment 
desocupats que siguin propietat d’entitats financeres i 
altres grans empreses.
Amb l’aprovació de les dues mocions, l’Ajuntament dóna 
suport a les sol·licituds presentades per la PAH, com ara 

paralitzar els desnonaments d’execucions hipotecàries 
i els interessos de demora dels deutes; aplicar totes les 
mesures encaminades a eradicar la pobresa energètica; 
oferir un servei d’orientació, assessorament i mediació 
adreçat a les persones amb dificultats de pagament dels 
crèdits hipotecaris i risc de pèrdua del domicili habitual; 
subvencionar el pagament de l’impost municipal de plus-
vàlua als contribuents que hagin perdut el seu habitatge 
habitual per no poder atendre la hipoteca o elaborar pro-
grames d’inspecció, que permetin detectar els immobles 
propietat d’entitats o empreses que es troben permanent-
ment desocupats, entre d’altres.

Parets, municipi lliure de desnonaments

Ajuts a l’habitatge per a persones aturades

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per 
a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència 
especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortit-
zació hipotecària per a l’any 2014, adreçada a persones 
en situació d’atur. 
La finalitat dels ajuts és prevenir situacions extremes de 
risc social motivades per la possible pèrdua de l’habitatge 
habitual com a conseqüència de les dificultats per satis-
fer-ne el pagament. Aquesta prestació la poden sol·licitar 
les unitats de convivència que tinguin el titular o algun 
membre de la unitat familiar en situació d’atur de llarga 
durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació 
al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Els impresos per a les sol·licituds es poden obtenir a l’ofi-
cina d’HabitaParets o a la pàgina web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. El termini per presentar les sol-
licituds finalitza el 30 de setembre i es poden tramitar a 
través de l’empresa municipal d’habitatge, HabitaParets, 
al carrer Major, 1. 

La moció ha estat presentada per la PAH i ha rebut el suport de tots els grups que formen el plenariActuacions de millora al cementiri municipal
Amb l’objectiu de millorar-ne la imatge i de donar res-
posta a les necessitats del municipi, aquest mes de 
març han finalitzat les obres a l’interior del Cementiri 
Municipal. Els treballs han consistit en la definició de 
les feines de revestiments i aplacats de les façanes 
dels nínxols de l’agrupació nord-est amb 128 nínxols 
i de l’agrupació nord-oest, de 124 nínxols. 

Noves expedicions del Bus exprés
El Bus exprés de la vall del Tenes té dues noves expedi-
cions. La primera surt a les 7.05 h de Bigues. La segona 
és de tornada, a les 8 h, des de Sagrera-Meridiana. Amb 
aquests canvis, es preveu redistribuir els viatgers ha-
bituals i captar-ne de nous. Les noves expedicions se 
sumen a les cinc que es van crear al setembre i s’am-
plien fins a 27 les que té la línia.

Jornada Alcaldes per la Pau de Catalunya
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el regidor de Coo-
peració, Francesc Juzgado, han assistit a la Jornada 
d’Alcaldes per la Pau de Catalunya, que ha tingut lloc 
aquest mes de març a Granollers. La trobada va servir 
per crear la Secció Catalana d’Alcaldes per la Pau, que 
coordinarà les activitats de la xarxa, promourà el seu 
coneixement entre la ciutadania i donarà veu al muni-
cipalisme català per la pau.

Premi per a l’exregidora de Parets Sonia Frias
Sonia Frias Martínez, exregidora de Joventut de l’Ajun-
tament de Parets, ha estat guardonada amb un dels 
Premis Manuel Arroyo que lliura l’Escola Sant Gervasi 
de Mollet. Aquests premis tenen l’objectiu, entre d’al-
tres, de reconèixer i significar trajectòries personals i 
professionals d’excel·lència d’exalumnes de l’escola.

Canvi d’horari als serveis de Cassa
Amb l’objectiu d’adaptar els horaris a la comoditat 
dels usuaris i a la realitat del servei, l’oficina de la 
Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), situada a 
l’av. de Catalunya 74, de Parets, ha canviat els hora-
ris d’atenció al públic que, a partir d’ara, es prestaran 
els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h. 
Els dimecres es reserven per a consultes amb hores 
convingudes. Per a qualsevol dubte o aclariment es 
pot trucar al telèfon gratuït 900 87 85 83.

Noves places d’aparcament a Can Berenguer
En el marc de les obres entorn de la plaça del Dr. Tru-
eta, aquesta setmana s’enllestirà la remodelació de 
l’aparcament situat al parc de Can Berenguer. Amb 
les obres, el nombre total de places disponibles serà 
de 120, més 3 per a persones amb mobilitat reduïda. 
També s’han incorporat 12 places per a  motocicletes. 
Les obres inclouen el nou asfaltat i el reasfaltat de 
flonjalls i del pàrquing preexistent. 

EN 2 MINUTS...
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250 persones del municipi en situació d’atur van presen-
tar la seva sol·licitud per accedir a la nova convocatòria 
dels Plans d’Ocupació Local impulsats per l’Ajuntament 
de Parets. 
En aquesta ocasió, s’han seleccionat 22 persones atura-
des, amb 9 perfils diferenciats que, en el cas dels mestres 
i professors, van començar a treballar el 14 de març. La 
resta de personal s’ha incorporat al seu lloc de treball de 
manera progressiva. Prèviament, l’Ajuntament va oferir 
als nous treballadors una sessió d’acollida, que ha tingut 
lloc aquest dilluns, a la Sala Serra de la Cooperativa.
Concretament, el nombre total de sol·licituds presentades 
per als diferents perfils professionals és el següent:

  6 mestres i 2 professors/ores: 16 sol·licituds

  1 dinamitzador/a comercial: 8  sol·licituds
  4 agents cívics: 59 sol·licituds
  3 auxiliars de la llar: 36 sol·licituds
  2 tècnics/tècniques auxiliars informàtics: 5 sol·licituds
  1 dinamitzador/a juvenil: 12 sol·licituds
  2 operaris/àries via pública i 1 conserge: 114 sol·licituds

Com en ocasions anteriors, els contractes seran de 4 me-
sos i d’un 70 % de la jornada.
Enguany, com a novetat, s’ha inclòs en la jornada laboral 
un programa formatiu per a totes les persones contracta-
des, centrat en la recerca de feina, l’impuls a l’emprene-
doria i les habilitats de millora de l’ocupabilitat. 
La formació serà impartida pels tècnics del Servei Local 
d’Ocupació, experts en processos de selecció.

250 sol·licituds per acollir-se als Plans d’Ocupació Local
L’Ajuntament ha contractat 22 persones de Parets en situació d’atur amb diferents perfils professionals

MEDI AMBIENT

PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC

Ja s’han canviat 1300 punts de llum 

Des que es van iniciar les actuacions em-
marcades en la millora i estalvi del servei 
d’enllumenat públic, el passat febrer, Gas 
Natural Fenosa i Boquet Electricitat han 
procedit al canvi de més de 1.300 punts 
de llum de tot el municipi.

Ja s’ha actuat en la totalitat del Ba-
rri Antic, Barri Cerdanet, zona nord de 
l’Eixample, el sector del Mirador de Ga-
llecs i als polígons industrials. Aquesta 
setmana s’estan realitzant intervencions 
a la zona de Can Butjosa i la propera es 
desenvoluparan els treballs a l’avinguda 
de Catalunya, a més del canvi de llu-
minàries antigues. Durant aquest període 
s’han efectuat algunes proves amb llums 
de LED, una de les millores que incorpo-
rava l’empresa per incrementar l’estalvi 
energètic. Per tal de fer les proves, els 
llums d’alguns punts són oberts durant el 
matí. S’estima que els treballs finalitza-
ran el mes de juny i els canvis suposaran 
un estalvi de gairebé 3 milions d’euros en 
els pròxims 10 anys.

VIA PÚBLICA

Il·luminació al camí de Can Serra

El camí de Can Serra de Parets llueix, des 
de principis d’aquest mes de març, una 
nova il·luminació en el tram comprés entre 
l’avinguda de Lluís Companys i el carrer 
d’Enric Ballera. 
En concret, s’hi han instal·lat 14 punts 

de llum, amb una separació aproximada 
d’uns 35 metres entre cadascun. Estan 
formats per columnes de fusta de 7,50 
m d’alçària i llums blancs d’halogenurs 
metàl·lics HM de 70 W per ajustar els 
nivells lumínics a la normativa actual 
d’eficiència energètica. 
La proposta d’implantació del nou enllu-
menat entorn de Can Serra pretén dotar 
l’espai d’una major comoditat per als via-
nants i el veïnat en aquelles hores sense 
llum natural, millorar la connexió entre 
l’Eixample i el Barri Antic i crear llocs 
de relació ciutadana potenciant l’entorn 
urbà. 
L’actuació està inclosa en el Pla de ba-
rris del Programa d’Actuació Municipal 
(PAM).

Campanya “No deixis el marró als altres”
“No deixis el marró als altres” és el nom de la cam-
panya cívica que l’Ajuntament de Parets ha posat en 
marxa amb l’objectiu de conscienciar els propieta-
ris de gossos sobre la necessitat i la importància de 
recollir els excrements que aquests dipositen en els 
espais públics, i de recordar les normes relatives a les 
mascotes i a la seva tinença responsable.
La campanya inclou la contractació de 4 persones, 
per mitjà dels Plans d’Ocupació Local, que exerceixen 
d’agents cívics i s’encarreguen de donar a conèixer 
la normativa municipal en relació amb els animals 
de companyia. També es reparteixen tríptics amb 
consells sobre convivència i tracte, protocols en cas 
d’abandonament i els imports de les sancions per in-
compliment de les ordenances, entre d’altres.
En el marc del projecte, l’Ajuntament preveu instal·lar 
tres correcans. Aquests espais d’esbarjo per a gos-
sos seran tancats i tindran una superfície aproximada 
d’entre 1.000 i 2.000 metres quadrats. S’ubicaran al 
barri del Mirador, al barri de Can Berenguer i al Barri 
Antic.

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES 

PER A CONTRACTACIONS DE TIPUS 

TEMPORAL

REQUISITS PRINCIPALS:  

-Nacionalitat espanyola, de qualsevol 

país de la UE o bé, per al personal 

estranger no comunitari, el document 

que l’habiliti per treballar a Espanya.

-Títol de graduat/ada en ESO, graduat 

escolar o equivalent. 

-Nivell C de català o bé caldrà fer la 

prova de nivell.

UN/A EDUCADOR/A SOCIAL EN RÈGIM 

LABORAL TEMPORAL EN PLAÇA 

VACANT

REQUISITS PRINCIPALS: 

-Nacionalitat espanyola, de qualsevol 

país de la UE o bé, per al personal 

estranger no comunitari, el document 

que l’habiliti per treballar a Espanya.

-Títol de grau, diplomat/da en Educació 

Social. 
-Nivell C de català o bé caldrà fer la 

prova de nivell.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

DE 26 DE MARÇ AL 14 D’ABRIL
És molt important llegir atentament les bases que regulen 
els processos de selecció (concurs de mèrits amb proves). 
Podeu trobar aquestes bases a la pàgina web municipal 
www.parets.cat o bé sol·licitar-les a l’OAC i a l’SLOP. 

Per a consultes i dubtes:

SESSIÓ INFORMATIVA I D’ASSESSORAMENT SOBRE ELS 
PROCESSOS SELECTIUS D’ACCÉS A L’AJUNTAMENT:
dimarts 1 d’abril a les 12 h, Sala Cooperativa. 

CONVOCATÒRIES PER TREBALLAR A L’AJUNTAMENT
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DESLOCALITZACIÓ

ERO de l’empresa Gemalto

La multinacional Gemalto ha presentat un 
expedient de regulació d’ocupació (ERO) 
per acomiadar 149 treballadors de la plan-
ta de Parets a causa del cessament de la 
fabricació de targetes bancàries. Fonts 
de la companyia han declarat que la de-

cisió respon a què la factoria catalana 
ha quedat petita davant del creixement 
d’aquesta divisió, fet pel qual s’ha decidit 
reestructurar el grup i traslladar la pro-
ducció de targetes a una altra planta.
Segons ha explicat el comitè d’empresa, 
la producció de targetes es deslocalitzarà 
a Polònia i a Parets es mantindrà només 
la divisió de personalització, que es dedi-
ca a la introducció de dades a les bandes 
magnètiques o als xips. 
L’Ajuntament s’ha posat a disposició dels 
treballadors i de l’empresa per mediar en 
les futures negociacions, si fos necessa-
ri. En aquest sentit, està previst que avui 
dijous, l’alcalde de Parets, Sergi Mingo-
te, es reuneixi amb membres del Comitè 
d’Empresa.

El mes de setembre de 2012 es presentava, al Centre de 
Recursos Empresarials La Marineta, el Consell Industrial 
de Parets del Vallès, un nou òrgan creat amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament econòmic i potenciar 
l’ocupació al municipi.
Durant la primera quinzena del mes d’abril tindrà lloc el 
primer plenari, constituït pels màxims responsables de 
cadascuna de les organitzacions que en formen part. 
La iniciativa de la seva creació va sorgir arran del Pla 
estratègic Parets com tu el vols 2010-2025, un projecte 
de vila que va comptar amb la participació d’un miler de 
ciutadans i ciutadanes.
El Consell Industrial va néixer com un òrgan de partici-
pació amb estratègies a curt, mitjà i llarg termini, totes 
dirigides cap a un model d’economia competitiva, reno-
vada, generadora d’ocupació i benestar. El seu sistema 
de treball s’organitza en 4 eixos bàsics: Territori i Medi 
ambient, Promoció Empresarial, Formació i Ocupació i 

Consell Industrial de Parets: noves propostes per generar més ocupació

Seguretat per a les persones i per a les empreses.
L’objectiu general del consell és propiciar el desenvolu-
pament, la creació i la consolidació d’empreses globals i 
competitives en tots els sectors vinculats a la indústria i 
als serveis de producció, posant a la seva disposició tots 
els recursos que el municipi els pot oferir.
En el si del CI, durant l’any i mig del seu funcionament, 
s’han desenvolupat tot un seguit d’accions destinades a
potenciar el desenvolupament del territori amb criteris de 
reequilibri econòmic i social des del vessant de la parti-
cipació, la concertació, la qualitat en els serveis, la pro-
moció de la competitivitat, la innovació i l’aprofitament 
sostenible dels recursos públics i privats. Alguns exem-
ples d’accions concretes han estat el projecte ‘Una idea 
per a Freudenberg’, el premi DSM Coating Resins Spain, 
els ajuts a la contractació, les jornades Getting Contacts 
Industrial i Speed Talent Meetings Parets o el cicle de 
jornades empresarials tècniques, entre d’altres.

Nova botiga virtual Donna Collection
Els paretans Albert Parera i Marta Salillas han obert 
Donna Collection, una web dedicada a la venda de 
perfums, cosmètica, bijuteria i complements. S’hi pot 
accedir per mitjà de l’adreça donnacollection.com o 
bé a www.facebook.com/donnacollection.

Juli Piris i Litus en concert al Bar la Plaça
Dins del cicle habitual de concerts del Bar la Plaça, a 
la plaça de la Vila, el pròxim dissabte 5 d’abril, a partir 
de les 23.30 h, el local acollirà les versions de pop 
espanyol del gironí Juli Piris. El següent concert serà 
el dissabte 19 d’abril, també a les 23.30 h i, en aquesta 
ocasió, es podran sentir les versions del cantant Litus. 

Llaminadures dels gegants a Ralet-Ralet
La botiga de llaminadures Ralet-Ralet ha dissenyat 
i posat a la venda uns nous dolços amb la imatge 
d’alguns dels personatges de la Llegenda de la Pedra 
del Diable: el Marcel, l’Elisenda i el Llucifer. Es poden 
encarregar a la botiga, al carrer Raval, 13, de Parets. 

Ofertes per a aturats al gimnàs Gesafit
El gimnàs Gesafit, dedicat a la salut i el fitness, ofereix 
una quota especial i sense matrícula per a persones 
aturades. L’objectiu és facilitar la pràctica esportiva a 
persones amb dificultats econòmiques. Per acollir-se 
al descompte caldrà acreditar estar en situació d’atur. 
Les persones interessades es poden adreçar a Gesafit, 
al carrer de Sant Antoni, 51, de Parets.

Xerrada sobre l’SGAE per als comerciants 
Avui, 27 de març, a les 20.30 h, tindrà lloc a la Sala 
Cooperativa, una xerrada informativa sobre l’SGAE 
adreçada als comerciants del municipi.

EN 2 MINUTS...

Jornada PRO2, a la Marineta

El Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Parets, el Consell Comar-
cal del Vallès Oriental i l’UEI organitzen la 
Jornada PRO2 (Productivitat per proximi-
tat), que tindrà lloc dimecres 2 d’abril, a 
les 9.30 h, al Centre de Recursos Empre-

sarials La Marineta. PRO2 és un procés 
innovador perquè les empreses es cone-
guin, comprin i venguin dins el seu entorn 
més pròxim.
La jornada s’adreça a empreses dispo-
sades tant a oferir els seus serveis com 
a rebre’ls d’altres companyies.
La metodologia de les jornades PRO2 
està basada en l’anàlisi dels punts de 
coincidència que hi ha més enllà de la 
venda directa, amb un procés que con-
trola l’abans, el durant i el després de la 
jornada de networking.
L’objectiu és crear sinergies entre em-
preses obrint la possibilitat de generar 
oportunitats de negoci posant en valor 
la proximitat i la creació de riquesa per 
al territori.

INNOVACIÓ
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Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’

Per un sí o per un no

abril6
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Nathalie Sarraute

Un gran relat sobre l’amistat, amb dos mestres de 

l’escena catalana, Lluís Soler i Xavier Boada

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

abril12
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

Siempre
Dani Pérez

El nou espectacle de Dani Pérez per celebrar 

18 anys repartint somriures als escenaris

Pròxim espectacle de Cafè Teatre:

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

en lloc de l’espectacle programat inicialment
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ANIVERSARI

25 anys amb Recanvis Gaudí

L’empresa paretana dedicada a accessoris 
per a automòbils Recanvis Gaudí celebra 
el seu 25è aniversari. 

Per commemorar l’efemèride, durant tot 
l’any la companyia oferirà promocions i 
descomptes als seus clients. 
Recanvis i Accessoris Gaudí es va fun-
dar l’any 1989 en una petita botiga que 
ocupava 140 metres. Actualment, les 
seves instal·lacions, situades al polígon 
industrial Llevant, ocupen una superfície 
de més de 5.000 metres quadrats i do-
nen feina a més d’una cinquantena de 
persones. Recanvis Gaudí és una em-
presa especialitzada en electrònica de 
l’automòbil, productes de carrosseries i 
químics, amb un ampli ventall de lubri-
cants i anticongelants.

Parets celebra una nova edició de la Botiga al carrer

L’Associació de Comerciants de l’Eixample de Parets (ACEP) organitza una nova edició de 
la Botiga al carrer, que tindrà lloc el dissabte 29 de març, de 10 a 20 hores, a l’avinguda 
de Catalunya i part del carrer de la Mina.
En aquesta ocasió, es preveu la participació de més d’una vintena d’establiments de la 
vila, on estaran representats una gran varietat de sectors comercials. Les novetats de la 
Botiga al carrer d’enguany arriben amb els gegants de Parets que, a mig matí, visitaran 
els estands i faran balls de carrer a l’espai de la fira. 
A més dels comerços, la Botiga al carrer també comptarà amb una parada a càrrec de 
l’Associació Parets Contra el Càncer, que posarà a la venda diferents productes per tal 
de recaptar diners que es destinaran a fins solidaris en suport als malalts de càncer i 
les seves famílies.

Jocs i tallers per a la mainada
L’activitat comptarà amb animació infantil amb pallassos, sorteigs de vals de compra, 
un taller de Kendema i, a la tarda, xocolatada per als assistents.
La Botiga al carrer s’organitza tradicionalment amb l’objectiu de promoure el comerç 
local i de proximitat. 

Activitats organitzades per la PAH de Parets
En el marc de la festa, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Parets (PAH), organitza 
la “Butipah” i “Choripah”. El preu del tiquet per a la botifarra, pa de pagès i consumició 
serà de 3,50 euros i, en el cas del xoriço, de 2,50 euros. Els tiquets es podran comprar el 
mateix dia a l’estand de la PAH.

COMERÇ LOCAL CONSUMCONSUM

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

Recomanacions a les persones usuàries de gas natural
Tingueu cura de les revisions del gas:
• Desconfieu de les visites inesperades d’empreses instal·ladores de gas que vénen al 
vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat 
expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses 
corresponents. 
• Sol·liciteu sempre el carnet oficial professional. Demaneu que s’acreditin com a 
instal·ladors de gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya. 
• No us sentiu pressionats, reflexioneu, no us precipiteu i, davant el dubte, si us ofereixen 
la revisió del gas natural, consulteu-ho a la vostra empresa subministradora, ja que 
només aquesta és la que ha de fer el control de seguretat de les instal·lacions i aparells. 
• Si us ofereixen la revisió del gas butà, i no és una empresa de confiança que vosaltres 
hàgiu contractat prèviament, no obriu la porta de casa vostra. 
Pel que fa a la inspecció periòdica, sapigueu que:
• L’empresa subministradora de gas natural està obligada a fer una inspecció periòdica 
de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats. 
• Es realitza cada 5 anys per persones acreditades per l’empresa distribuïdora del gas. 
• L’empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns 
dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la. 
• També inspecciona les instal·lacions comunes de la finca. 
• Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera. 

PIMES
Jornada informativa sobre la 
lluita contra la morositat 
El secretari general de PIMEC i president 
de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, serà 
l’encarregat d’oferir la ponència en la 
‘Jornada de lluita contra la morositat a 
les operacions comercials’ que tindrà lloc 
el pròxim dilluns 7 d’abril, a les 18.30 h, 
al Centre de Recursos Empresarials La 
Marineta. 
L’acte s’emmarca en les accions impulsa-
des pel Consell Industrial de Parets.
Durant la xerrada s’aprofundirà en les 

novetats de la reforma de la Llei de Me-
sures de Lluita contra la Morositat en 
les Operacions Comercials, en les quals 
PIMEC ha tingut un paper destacat, i 
s’analitzaran els canvis que aquestes 
novetats suposen per a les PIMES. 
Entre d’altres, també s’abordaran exem-
ples de grans lobbys, s’analitzaran les 
novetats de la llei, que cerca resoldre els 
problemes de liquiditat i viabilitat, així 
com els instruments que són a l’abast 
dels empresaris per reduir-ne l’impacte 
en les finances empresarials i el perjudici 
econòmic que es deriva de la demora en 
els cobraments.
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‘Per què hi ha contaminació al nostre poble?’, ‘M’agrada-
ria que hi haguessin més piscines públiques’, ‘Em preocu-
pa l’excés de vehicles que passen per la Torre Malla’, ‘Per 
què hi ha bancs de fusta als parcs que estan fets malbé?
Aquestes són algunes de les preguntes que els alumnes 
de la classe dels Dinosaures, de quart curs de l’Escola Vila 
Parietes, van formular a l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
durant la visita que va fer al centre el passat 17 de març. 
La iniciativa va sorgir arran de la publicació d’una carta al 
rotatiu El 9 NOU on els nens i nenes expressaven al batlle 
‘que ens caus molt bé i ens agradaria que poguessis venir 
a la nostra escola per veure com treballem’.
La carta mostrava els neguits i les propostes que afecten 
els nens i nenes de 9 anys d’aquest centre educatiu. La 

L’alcalde de Parets visita la classe dels ‘Dinosaures’
Els alumnes de quart curs de l’Escola Vila Parietes van poder interactuar amb Sergi Mingote

majoria de les qüestions formulades van estar relaciona-
des amb la cura de l’entorn, dels parcs i les zones verdes 
que té Parets, sense oblidar els somnis que tenen els in-
fants d’aquesta edat. 
L’alcalde es va trobar molt a gust durant l’estada a la clas-
se dels Dinosaures i va intentar respondre a totes les pre-
guntes. Va voler ser realista tot afirmant que ‘no es pot fer 
tot en un poble, cal establir prioritats i a vegades s’han de 
prendre decisions que no agraden a tothom’, i va suggerir 
signar un pacte amb els alumnes per tal d’evitar actituds 
incíviques: ‘L’Ajuntament arreglarà tot allò que estigui 
malmès però vosaltres vigilareu que ningú ho trenqui’. 
A petició del centre, properament visitarà als alumnes de 
6è, per abordar qüestions relacionades amb la política.

Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals
Del 5 al 16 de maig, amb cita prèvia, es podran pre-
sentar les sol·licituds per optar a una plaça per al curs 
2014-15 a les Escoles Bressol Municipals de Parets. 
A partir del 22 d’abril, cal demanar hora a l’OAC de 
l’Ajuntament al telèfon 93 573 88 88. Les tres escoles 
bressol faran jornades de portes obertes. Així, el Cirerer 
l’ha previst 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. La matrícula es formalitzarà de l’11 al 19 de juny.

Visites escolars al Bosc de Llibres
El pròxim 2 d’abril -Dia Internacional del Llibre Infantil- 
s’enceten les visites de les escoles paretanes al Bosc 
de Llibres. El calendari l’obrirà un grup de 25 alumnes 
de l’ACESCO i durant el maig i juny el continuaran la 
resta de centres. La Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa serà l’encarregada de conduir l’itinerari pel 
Bosc de Llibres.

L’Institut Parets II al projecte Fem matemàtiques
L’equip format pels alumnes Miquel Garcia, Àlia Herre-
ra, Andrea Muñoz i Adrià Velasco de la Secció d’Institut 
Parets II participarà el pròxim 5 d’abril a la segona fase 
del projecte ‘Fem matemàtiques a l’Institut’ que es farà 
a Barcelona. En la primera fase, el centre paretà es va 
convertir en un dels 20 millors d’aquesta iniciativa, que 
consisteix a resoldre tres problemes matemàtics en un 
espai determinat de temps. D’altra banda, alumnes de 
l’Institut Parets II representaran el pròxim 24 d’abril, a 
les 18 h, a Can Rajoler, una obra de teatre on els prota-
gonistes seran una banda de pirates. L’obra la podran 
veure els alumnes del centre i els seus familiars.

EN 2 MINUTS...

De l’1 al 7 d’abril, Setmana de la Salut
La 4a edició de la Setmana de la Salut organitzada pel 
Servei d’Educació de Parets ha escollit un altre hàbit 
saludable: l’exercici mental. Per això, bona part de les 
activitats previstes giraran al voltant d’una qüestió: Som 
conscients que hem de cuidar la nostra ment de la ma-
teixa manera que el nostre cos?
Les activitats s’iniciaran dimarts 1 d’abril amb una xe-
rrada sobre la música i l’estimulació mental a l’Escola 
Municipal de Música (18 h). Com a novetat hi haurà dos 
actes de cloenda, un el diumenge 6 d’abril, d’11 a 14 h, 
amb una jornada oberta a tothom al parc la Linera amb 
tallers, activitats per a petits i grans organitzades per la 
Paretana d’Escacs, l’Associació Angle i Artijoc. A més, 
dilluns 7 d’abril, Dia Mundial de la Salut, de 18 a 19 h, a la 
sala d’exposicions de Can Rajoler hi haurà una xerrada 
sobre la importància de mantenir la ment activa i ben 
entrenada i els seus efectes beneficiosos sobre la salut, 
que anirà a càrrec de Sílvia Ramos, neuropsicòloga de 
l’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN). 

HÀBITS SALUDABLES ANGLÈS A LES ESCOLES

Projecte PILE a l’Escola Pompeu Fabra

Per segon curs consecutiu l’escola Pompeu Fabra ha im-
plementat el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE). 
Es tracta d’un projecte del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat que té com a objectiu incrementar el 
nombre d’hores de docència que els alumnes dedi-
quen a la llengua anglesa. Enguany, el centre educatiu 
ha afegit un taller de teatre i treballs manuals en anglès 
(Theatre&Crafts workshop) al cicle inicial i mitjà. A través 

d’aquest projecte els alumnes disposen d’una auxiliar de 
conversa nativa gràcies a una beca -durant 10 mesos- 
concedida pel Ministerio de Educación y Ciencia. 

Treball amb una auxiliar nativa
Els alumnes del Pompeu Fabra tenen l’oportunitat de 
mantenir un contacte actiu i real amb la llengua anglesa 
a través del treball en petits grups amb l’auxiliar nativa. 
A més, dins del PILE, hi ha una professora a educació 
infantil que dóna classes d’anglès en aquesta etapa.
Durant aquest curs 2013-14, els alumnes de P-5 del 
Pompeu faran una trobada en anglès, English day, amb 
alumnes d’una escola de Santa Coloma de Gramenet. Per 
altra banda, l’Ajuntament de Parets també col·labora amb 
diferents activitats en anglès per als escolars del Pompeu 
Fabra amb contes al cicle inicial, jocs al mitjà i infantil, i 
teatre al cicle superior. Aquest és el segon curs que el 
Servei d’Educació ha organitzat les visites guiades en an-
glès per als escolars del municipi. Durant el recorregut, 
els estudiants poden entendre el sentit d’alguns topònims 
originals o conèixer dades curioses de Parets.
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L’Ajuntament ha iniciat el desplegament de la xarxa pú-
blica WiFi Parets, que, a partir de l’1 d’abril, oferirà ac-
cés gratuït a internet als parcs la Linera, Cal Jardiner i 
a la plaça Espanya. Aquest és primer pas d’un projecte 
de gran abast que s’anirà ampliant progressivament als 
equipaments municipals. 

Wi-Fi públic, gratuït i limitat
L’objectiu d’aquests punts Wi-Fi és oferir a la ciutada-
nia diverses zones d’accés gratuït a internet per tal de 
facilitar la connectivitat al món virtual. La connexió és 
pública, gratuïta i limitada d’acord amb la normativa, amb 
una velocitat de 256 kbps. Es podrà fer en horari de 9 a 
23 h, amb límit de baixades diàries de 512 Mb i fins a 3 
hores d’ús al dia. Està permesa la navegació web, xarxes 

socials, correu electrònic i entorn http i https, però en cap 
cas la descàrrega massiva ni l’ús de tecnologia P2P.

Connecta’t amb WiFi Parets
Per connectar-s’hi, els usuaris hauran de seleccionar a 
les zones habilitades la xarxa WiFi Parets, que els aparei-
xerà automàticament als seus dispositius. 
Per registrar-se cal introduir nom, cognom, usuari, con-
trasenya, correu electrònic, telèfon mòbil, DNI i acceptar 
els termes d’ús. Els usuaris rebran 2 SMS, un amb el codi 
d’activació i un segon amb l’usuari i la contrasenya. 
A partir d’aleshores, ja podran fer ús del servei. Per re-
soldre possibles consultes i incidències, s’ha habilitat el 
correu electrònic incidencies.wifi@parets.cat  
(Més informació a www.parets.cat)

WiFi Parets: navega gratuïtament a la Linera, Cal Jardiner i plaça Espanya

La xarxa pública i gratuïta de Wi-Fi s’obre l’1 d’abril i  s’ampliarà progressivament als equipaments municipals
Càpsules de salut ‘Cuida’t bé’ a RAP107
Sota el nom Cuida’t bé, l’emissora municipal RAP107 
ofereix, des de fa dues setmanes, càpsules de salut o 
petits espais amb recomanacions sobre nutrició, bons 
hàbits i consells per a una vida més saludable. Els 
espais, d’un a tres minuts de durada, s’integren en els 
programes Rap matí, de 10 a 13 h i Carrer 107, de 18 a 
19.30 h, que s’emeten de dilluns a divendres.

Toni Quiñonero participa en un documental
El corredor paretà de WCMX, Toni Quiñonero, participa 
en l’enregistrament del documental La cara alegre de 
la vida, un reportatge sobre la inclusió social de les 
persones amb discapacitats físiques. Al treball, Quiño-
nero fa un recorregut per la seva història personal i la 
seva relació amb el WCMX. De moment, ja es poden 
veure algunes de les primeres imatges a l’adreça you-
tu.be/jJPmvAH3zJ0.

Nou curtmetratge de Jaime Rodríguez
El director de cinema paretà Jaime Rodríguez ha rodat 
el seu nou projecte cinematogràfic a la terrassa del 
bar 3 Rosas de Parets. En aquesta ocasió, la temàtica 
del film serà una crítica a les noves tecnologies, als 
mòbils, al whatsapp i als nous avenços tecnològics. 
Rodríguez va debutar amb Zombification, un curtme-
tratge rodat entorn dels polígons industrials de Parets, 
que es va presentar al Festival de Sitges.

Festa del 4t aniversari del canal Vallès Visió
Demà 28 de març, a partir de les 19.30 h, el canal de 
televisió del Baix Vallès, Vallès Visió, celebrarà la festa 
del 4t aniversari, que es retransmetrà des del municipi 
de Montmeló. Durant l’especial també es lliuraran els 
Premis Vallès Visió per distingir a persones o enti-
tats que han destacat el darrer any per portar el nom 
dels municipis baixvallesans més enllà de les nostres 
fronteres.

EN 2 MINUTS...
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Dissabte 29 de març

A les 12 h, a l’avinguda Catalunya, passejada del Gall 
per l’Eixample

A les 17 h, a la plaça de la Vila, arribada de les colles 
de gegants convidades i les colles gralleres del Vallès

A les 18 h, a la plaça de la Vila, mostra de balls propis 
dels gegants convidats

A les 19 h, pels carrers de la vila de Parets, passejada 
de grallers precedida pel gegant Llucifer i en Bitru

A les 20.15 h, arribada a la plaça de la Vila i toc final 
de grallers

Diumenge 30 de març

A les 9.30 h, al passeig de Joan Miró, arribada de les 
colles de gegants

A les 9.30 h, al parc la Linera, esmorzar per les colles 
participants

A les 10.30 h, al parc la Linera, animació musical

A les 11.30 h, inici de les dues passejades pels carrers 
de la vila

A les 12.30 h, a la plaça de la Vila, inici actes centrals

A les 13.30 h, a la plaça de la Vila, final de festa amb 
les colles convidades a la 20a Trobada Comarcal del 
Vallès Oriental i Occidental

AGENDA D’ACTES

Trenta-nou colles del Vallès Oriental i Occidental s’han 
inscrit per prendre part a la 20a Trobada Comarcal de 
Gegants que, per primera vegada, tindrà lloc a Parets del 
Vallès dissabte 29 i diumenge 30 de març.
Es calcula que més de 1.400 persones, 200 músics i entre 
60 i 80 figures assistiran a la trobada organitzada per la 
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets, que compta 
amb la participació dels Gegants de Catalunya, en Treball 
i na Cultura. Durant la trobada, que s’iniciarà dissabte a 
les 12 del migdia, els gegants de Parets del Vallès, en 

Marcel i l’Elisenda, ballaran el Ball a Vallès amb els ge-
gants que van organitzar la trobada en l’edició anterior, 
en Joan i la Marieta, de Sant Cugat. 
A més, l’Elisenda de Can Serra rebrà el títol i la banda de 
Pubilla del Vallès, que podrà dur a les trobades en què 
participi durant aquest any. 
La Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets es va 
crear el 1996 amb l’objectiu de recuperar i preservar la 
tradició gegantera i del bestiari festiu, així com la memò-
ria històrica de la vila paretana.

Parets acull la 20a Trobada Comarcal de Gegants del Vallès

SANT JORDI
Can Rajoler participa a Recicla Cultura

La Biblioteca Can Rajoler s’ha adherit a la iniciativa de la 
Fundació Servei Solidari que promou donar llibres per tal 
que altres persones els puguin adquirir a un preu sim-
bòlic per Sant Jordi amb l’objectiu de finançar els cursos 
d’alfabetització i llengua. Per això el centre de lectura del 
carrer Travessera, ha fet una crida perquè tothom que 
vulgui pugui donar tots els llibres en bon estat que té a 
casa seva i els porti a la biblioteca fins al 22 d’abril. Per 
Sant Jordi la Biblioteca vendrà els llibres donats a un preu 
simbòlic d’entre un i tres euros. D’altra banda, les dues 
biblioteques de Parets han convocat el 18è Concurs de 
Punts de llibre que enguany ha triat com a tema: Catalun-
ya, cultura popular. Es pot recollir la plantilla de participa-
ció en les dues biblioteques o bé presentar directament 
el punt amb el format 7X21 cm. Els punts participants 
s’hauran de lliurar a les biblioteques abans del 30 d’abril. 
Com cada any, Parets celebrarà la Diada de Sant Jordi, 
amb la instal·lació durant tot el dia a la plaça de la Vila de 
parades de llibres i flors. No mancarà la marató de lectura 
Parets llegeix o l’espectacle del grup Rialles Parets, entre 
d’altres activitats.

VOLUNTARIAT 

Noves parelles lingüístiques 
La presentació del llibre Origen: Tambakunda, de Mariona 
Masferrer, a la Biblioteca Can Rajoler, ha donat el tret de 
sortida a la 18a edició del Voluntariat per la llengua a 
Parets. L’autora explica la història de superació constant 
de Samba Gueye, parella lingüística de Masferrer. Aques-
ta nova convocatòria ha començat amb la participació 
de 12 parelles lingüístiques, 8 entitats i una quarantena 
d’establiments col·laboradors. Les inscripcions per par-
ticipar al programa es mantenen obertes durant tot l’any.

POESIA ESCOLAR

76 treballs presentats al 6è Festival de poesia
Un centenar de persones va assistir dissabte al 6è Fes-
tival de poesia escolar celebrat al Teatre de Ca n’Oms. 
El certamen organitzat pel Niu d’art poètic ha rebut 76 
poemes dels alumnes de 4 escoles de Parets: ACESCO, 
Nostra Senyora de Montserrat i els Instituts Torre Malla i 
Secció Parets II. Els guanyadors dels 4 cursos d’ESO van 
ser Yaroslav Melnychuk, Ingrid Salvador, Ayla Fernández 
i Raül Romero. En l’apartat de rapsodes va quedar primer 
Adrián Tormos, que va recitar el poema Veig guerra.

Més de 1.400 persones i 39 colles dels dos Vallès assistiran a la Trobada d’aquest cap de setmana
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CARNAVAL 2014
Més de 2.000 persones van rebre aquest any, amb música, alegria, disbauxa i 
bon humor, el rei dels poca-soltes durant la seva visita a Parets del Vallès. 18 
comparses, amb un total de 600 participants, i 400 inscripcions individuals 
van fer del carnestoltes d’enguany un dels més participatius dels darrers 
temps. Prínceps, indis, pollets, Furbis, pirates, superherois de tota mena i 
centenars de personatges, reals i imaginaris, van fer el recorregut des del 
carrer de Monistrol fins al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, en companyia 
del rei Carnestoltes. En aquesta ocasió, el jurat va concedir el primer, segon 
i tercer premis d’adults a les disfresses Aquari, Autos de xoc i Zipi i Zape, 
respectivament. Pel que fa als guardonats en categoria infantil, les millors 
disfresses van ser: Espantaocells, en primer lloc, i Família de pollets i Charlot, 
que van aconseguir el segon i tercer premis.
Les millors comparses d’aquest 2014 van ser: en categoria adults, Víkings i 
Trencadís de Gaudí i, en infantil, Blancaneus i els 7 Nans i Los 40 Principales. 
Els usuaris de la residència per a la gent gran Pedra Serrada i les seves famí-
lies també van celebrar la festa com es mereix i van convertir l’equipament 
en un circ. Havaneres, ball, la visita dels nens i nenes de l’Escola Pau Vila 
o la xocolatada van fer que la nostra gent gran s’ho passés d’allò més bé.
Trobareu més fotos a Instagram al perfil #paretsconnecta.

 1r Premi comparsa infantil  1r Premi comparsa adults

 1r Premi adult individual

 1r Premi infantil individual
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La nova associació Herm@nados @germanats s’ha pre-
sentat oficialment en el marc de la Gran Festa de les Mi-
gas que va tenir lloc, al Casal Can Butjosa, el passat 16 
de març. L’entitat, acabada de néixer, va reunir unes 230 
persones al dinar de germanor que va comptar amb l’ac-
tuació de diferents grups de sevillanes i de guitarra espa-
nyola. La nova entitat ha arrencat amb força demostrant 
tenir un gran poder de convocatòria en la seva primera 
activitat pública. 

A la venda els tiquets de la sortida a Jaén
La propera acció serà l’organització d’un viatge d’inter-

‘Migas’ per presentar l’entitat Herm@nados @germanats 
De l’1 al 4 de maig s’ha programat un viatge d’intercanvi cultural cap a Chillúevar i Santo Tomé

canvi cultural cap a les localitats de Chillúevar i Santo 
Tomé (Jaén) de l’1 al 4 de maig. Està previst que s’hi des-
placin diversos autocars. 
Fins al 31 de març es poden adquirir al Centre Cultural 
Can Rajoler (de dilluns a divendres, de 17 a 19 h) els bit-
llets per participar en el viatge d’intercanvi cultural amb 
els municipis de Chilluévar i Santo Tomé. 
La sortida està prevista pel dijous 1 de maig, a les 0 h, 
des de l’aparcament del camp municipal de futbol Jo-
sep Seguer i la tornada, diumenge 4 de maig al matí. Una 
representació d’entitats culturals del municipi formaran 
part de la delegació paretana.

Illa Carolina edita un EP de remescles
A l’espera de l’aparició del seu segon treball, actual-
ment en fase d’enregistrament, el grup musical Illa Ca-
rolina ha publicat un EP de remescles titulat Una tra-
gèdia en un acte. Es tracta d’un recull de cinc cançons 
que apareixen al seu primer disc. Els temes han estat 
refets pels mateixos músics del grup i per quatre altres 
artistes com Pulpo Pop, Guillamino, The New Raemon 
i Hyabthint Chabert.

Exposició d’Anna Maria Vizcarra
Fins al 6 d’abril es pot veure al Centre Cultural Can Ra-
joler l’exposició Física i química d’Anna Maria Vizcarra.  
L’horari de visites és de dilluns a divendres, de 16 a 20 
h, i els dijous i dissabtes, de 10 a 13 h.

Contacontes a la Biblioteca Can Butjosa
El pròxim dissabte 5 d’abril tindrà lloc la Trobada de 
contacontes a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Bu-
tjosa. Entre les activitats previstes hi ha una jornada 
de reflexió, a les 11 del matí i la trobada de contacon-
tes professionals, a les 5 de la tarda. A més, dijous 10 
d’abril, el centre de lectura celebra el 31è aniversari 
amb una hora del conte especial i la inauguració del 
segon espai d’El Racó de les Bibliotecàries. El primer 
està dedicat a la bibliotecària i poetessa Joana Raspall.

Festival de música independent Watt a Watt
Els grups Scelion (rock), Es-Tres (metal rock) i Chaos 
Control (punk rock) partiparan al 6è ‘De watt a watt’, 
que tindrà lloc el divendres 4 d’abril, a les 21.30 h, al 
Teatre Can Butjosa. El festival independent l’organitza 
la formació paretana The Downtown Beggars.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Publicació basada en un treball de recerca
En el marc del projecte d’agermanament entre els mu-
nicipis de Chillúevar, Santo Tomé i Parets, Herm@nados 
@germanats, s’elaborarà una publicació sobre el movi-
ment migratori dels anys 60-80 a Parets del Vallès. 
La iniciativa neix a partir del treball de recerca del jove 
Marc Aibar i compta amb la col·laboració de la historia-
dora Glòria Campoy, tutora de l’alumne i de l’Escola Sant 
Gervasi de Mollet del Vallès, amb la qual l’Ajuntament ha 
formalitzat un conveni recentment.

COL·LABORACIÓ PLUSVÀLUA

Un sopar per celebrar el Dia de la Dona
180 dones van assistir el passat divendres al Sopar ce-
lebrat a la Sala Basart de la Cooperativa i inclòs dins de 
la programació del Març de dones a Parets. Les parti-
cipants van portar un plat de l’àpat per compartir entre 
totes. El sopar de dones va ser amenitzat amb l’actuació 
d’El Sobrino del Diablo ‘Homes ximples, mentiders i mas-
clistes’ i una sessió de DJ. L’activitat va tenir tant d’èxit 
d’assistència que una setmana abans es van tancar les 
inscripcions, ja que s’havien exhaurit totes les places.

MARÇ DE DONES

 Migas elaborades amb farina, sevillanes i guitarra espanyola per presentar Herm@nados @germanats, la nova entitat nascuda a Parets

Discoteca Jove al Casal Can Butjosa
Emmarcat en les accions sorgides del Pla Local de Jo-
ventut, ha nascut una nova proposta lúdica. Es tracta de 
l’activitat Disco Jove que es va estrenar el 23 de març 
al Casal Can Butjosa amb una assistència de 220 nois i 
noies d’entre 14 i 17 anys. 
La primera sessió va anar a càrrec del DJ paretà Alvarado 
i la intenció és repetir-les de nou pels mesos de maig, 
juny, setembre i desembre sempre amb la participació 
d’altres DJ del municipi. L’entrada és gratuïta.

JOVENTUT
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Coincidint amb l’inici de la temporada 2013-14, la Junta 
Directiva del Club Natació Parets ha introduït canvis en el 
funcionament de l’entitat esportiva. La marxa de l’anterior 
entrenador, Genís Rico, ha donat pas a una nova filosofia 
en què la prioritat no són els resultats esportius. Per això, 
amb l’arribada del nou responsable tècnic, Fabio Pagés, 
s’ha reduït la intensitat dels entrenaments. 
Nedador del club paretà des dels 7 anys, Pagés va passar 
per totes les categories de competició i, des de fa 6 anys, 
és membre del cos tècnic, en el qual també continua San-
dra Carreras. Així, Pagés s’encarrega dels entrenaments 
de les categories aleví, infantil, júnior, absolut i escola, i 
Carreras és la responsable dels grups prebenjamí i ben-
jamí. Malgrat el canvi de model que ha posat en marxa la 
directiva, presidida per Pere Garcia, el CN Parets manté 

una cinquantena de nedadors en l’equip de competició. 
Els grups més nombrosos són en les categories benjamí 
i aleví, però una de les prioritats del club és l’escola de 
formació, destinada a nens i nenes d’entre 5 i 7 anys, i que 
manté obertes les inscripcions durant tot l’any.

Competicions federades
Aquesta temporada, el Club Natació pren part a les lli-
gues catalanes benjamí, aleví i infantil, i a la competició 
comarcal infantil, júnior i absoluta. En el darrer Campionat 
de Catalunya d’hivern, els paretans van classificar dues 
nedadores per a la final infantil (Claudia Ávila i Lara Ra-
mon, en 100 metres lliures), mentre que, tot i assolir les 
marques mínimes, no van poder accedir a la final de cate-
goria absoluta a causa de les posicions finals obtingudes.

8 patinadores del Parets a la final catalana
El Club Patinatge Parets va aconseguir quatre podis en 
el Campionat de Figures Obligatòries de la Territorial de 
Barcelona celebrat a Cerdanyola del Vallès. A més, fins a 
8 patinadores de l’entitat van assegurar-se la classifica-
ció per al Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic, 
que tindrà lloc a Mollet del Vallès els pròxims 5 i 6 d’abril. 
Sara Castillo (a la fotografia) va obtenir la medalla d’or en 
categoria sènior amb una excel·lent execució de les qua-
tre figures. Tot i que era el seu primer any en la categoria 
sènior, va obtenir una puntuació de 307,80. En cadet, cal 
destacar la medalla d’argent de Sarai Gutiérrez i la de 
bronze de Mireia Pena. En categoria juvenil, Meritxell Pena 
va endur-se el metall de bronze. La resta de patinadores 
que aniran al Català són: Isabel Repullo, actual subcampi-
ona d’Espanya 2013 i quarta al Territorial; Marta Carreras 
(sènior) i Gemma Serra i Sílvia Rodríguez (juvenil). D’altra 
banda, el Club Patinatge compta des d’aquesta tempo-
rada amb tres representants en la modalitat ‘solo dance’ 
que prepara l’entrenador Oscar Molins. David Andre i Ber-
ta Vaquero integren la parella de dansa, i Meritxell Pena 
és la representant paretana a ‘solo dance’ en categoria 
juvenil. En el Campionat de Barcelona, celebrat a Vilanova 
i la Geltrú, van aconseguir la primera posició Pena, Andre 
i Vaquero i es van classificar per la final catalana, que es 
farà a Vilafranca del Penedès el 3 i 4 de maig.

Canvis profunds en la nova temporada del Club Natació Parets 
Fabio Pagés ha assumit la direcció tècnica de la cinquantena de nedadors que té l’entitat esportiva
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Una setantena de persones va assistir al dinar de germa-
nor del 34è aniversari de la Penya Blanc-i-Blava Parets-
Lliçà, que va tenir lloc al restaurant Can Cirili de Lliçà de 
Vall. L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el vicepresident 
del RCD Espanyol, Albert Garrofé, van prendre part en la 
celebració de l’entitat que presideix Eduard Montes. Tam-
bé va assistir al dinar Daniel Pérez, en representació de la 
Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol. 
Entre les activitats immediates que prepara la Penya 
Blanc-i-Blava Parets-Lliçà, hi ha la primera botifarrada 
amb inflables per a infants, que tindrà lloc el diumenge 25 
de maig, de 10 a 14 hores, al Sot d’en Barriques. A més, 
el 13 de juny, la Penya que segueix el RCE Espanyol cele-
brarà l’assemblea general de socis al local del carrer de 
l’Empordà, i el pròxim 27 de juliol organitzaran la tercera 
edició del Torneig Popular de Futbolí, a la plaça de la Vila, 
dins dels actes de la Festa Major d’Estiu de Parets. Per 
últim, el 28 de desembre, faran la 4a Sant Silvestre Perica.

PENYES ATLETISME
La Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà 
celebra els actes del 34è aniversari 

Una vintena d’atletes paretans corren la 
35a edició de la Marató de Barcelona 

Una vintena d’atletes paretans, en representació del Club 
Triatló, del Club Atletisme i del CAM, van prendre part el 
16 de març en la 35a edició de la Marató de Barcelona. 
Entre els millors resultats de la delegació local, hi ha les 
marques de Nazaret Garcia (Triatló Parets) amb 3h 13m 
i 52s, Sergi Mingote (Triatló Parets) 3h 14m i 7s, Toni La-
puente 3h 14m i 18s, Xavier Ramon (Triatló Parets) amb 
3h 14m i 50s i Daniel Galan (Triatló Parets) 3h 15m 32s. 
La resta de participants van ser Marc Sangrà, Antonio 
Mollfuyeda, Joan Garriga, Kiko Sánchez, Sergio Cara, Al-
bert Castañeda, Manuel Díaz, Carlos Rey, Francesc Batlle, 
Lluís Lleida, Salvador Corbera, Esperanza Iruela, Raffaele 
Polcaro, Cristina Rodríguez Peña i Mayte Lacal. El Club 
Triatló Parets va aprofitar la celebració de la prova per so-
lidaritzar-se amb la campanya La lluita de l’Arnau, amb un 
petit homenatge a un gran lluitador. En total, la Marató de 
Barcelona (prova de 42 quilòmetres per la capital catala-
na) va comptar amb una participació de 15.000 corredors.

EN 2 MINUTS...
Xerrada sobre motivació esportiva
José Miguel Herrera, coach executiu i esportista expe-
rimentat en proves de fons i alpinisme, serà el convidat 
de la xerrada que el Servei d’Esports de l’Ajuntament 
de Parets ha organitzat per al pròxim dilluns 31 de 
març, a les 19 h, a la Sala Cooperativa. Sota el títol 
‘Com gestionar la motivació’, Herrera dirigirà aquesta 
acció formativa adreçada als entrenadors/es i moni-
tors/es de les entitats de Parets. La inscripció, total-
ment gratuïta, es pot fer al mateix Servei d’Esports.

Un paretà, campió d’ala delta a Colòmbia
Pedro Garcia Morelli es va imposar en el campionat 
d’alta delta ‘Homes Ocell 2014’, celebrat a Cali (Co-
lòmbia). Garcia Morelli, número 1 del món, va pujar al 
podi com a campió de la categoria Open. 47 pilots de 
8 països diferents van prendre part en la competició –
prèvia al Mundial–, celebrada a la rodalia del municipi 
de Trujillo. Es van volar gairebé 400 quilòmetres en 
quatre dies dels set programats. Pedro Garcia Morelli 
es va endur un premi en metàl·lic de 5.000 dòlars.

El Triple Bàsquet, campió de Catalunya
L’equip de l’Associació Triple Bàsquet s’ha proclamat 
Campió de Catalunya, de Nivell 3, en la competició ce-
lebrada al Màgic Badalona. El club presidit per Enric 
Núñez va guanyar els tres partits del campionat, en la 
fase prèvia contra el Prodis i l’Endavant de Barcelona, i 
en la final, contra l’Estela de Tarragona. L’entitat espor-
tiva paretana organitzarà el pròxim 1 de juny durant tot 
el matí, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, un torneig 
que comptarà amb la participació de 8 equips.

Aquest diumenge, eleccions al CF Parets
Dues candidatures s’han presentat a les eleccions a 
la presidència del Club de Futbol Parets previstes per 
aquest diumenge 30 de març. D’una banda, Pablo Pas-
tor, president des del 2010 i vicepresident des de 2008, 
opta a la reelecció. L’altre candidat és Julià Ortiz, que 
va ser coordinador del futbol base paretà. Els 130 socis 
que té actualment el club podran exercir el seu dret a 
vot aquest diumenge, de 10 a 14 hores, al Camp Muni-
cipal Josep Seguer. 

Trobada de petanca del Casal Ca N’Oms
Un centenar de persones, entre jugadors/es i socis del 
Casal d’Avis Ca n’Oms i el Casal de la Gent Gran de Cer-
velló van participar en la primera jornada de germanor 
celebrada a les pistes del Club Petanca Parets el passat 
20 de març. Ara, el Casal de Ca n’Oms tornarà la visita, 
el pròxim 10 d’abril, a Cervelló, per disputar una nova 
jornada competitiva. 

12 medalles de l’Escola Lee Young Parets
L’equip de competició de l’Escola Lee Young de Pa-
rets va aconseguir 12 medalles (4 d’or, 4 d’argent i 4 
de bronze) al Campionat de Catalunya de taekwondo 
de categoria infantil celebrat al poliesportiu de la Mar 
Bella de Barcelona. L’or va ser per a Natalia Fernán-
dez, Jacinto Estudillo, Claudia Estudillo i Hugo Rosa-
les. L’argent, per a Marc Lacoma, Melani Garcia, Natalia 
Fernández i Judith Fernández; i el bronze, per a Pablo 
Alcáraz, Izan López, Izan Mejias i Daniel López.

5a edició Caminada Popular La Bastarda
Enguany, l’activitat organitzada pel CAM recordarà Ja-
cint Humet i Pere Gispert, els dos companys que van 
morir fent muntanya pocs dies després de participar 
en La Bastarda. La sortida està prevista el dissabte 12 
d’abril, a les 6.30 del matí, des de l’estació de REN-
FE de Parets. El recorregut, per camins de muntanya, 
travessarà els Cingles de Bertí i la Vall del Tenes amb 
una distància de 38 quilòmetres. Les inscripcions es 
tancaran quan s’assoleixin les 250 places. 

Pedro A. Fernández, campió estatal
L’atleta del CA Parets va guanyar la final de 800 m del 
Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques 
adaptat que es va celebrar a Alfàs del Pi (Alacant). Pe-
dro Antonio Fernández Zambrano, millor esportista de 
Parets 2013, lluitarà ara per assolir la mínima per l’Eu-
ropeu que es farà al Regne Unit durant l’agost.

El Club Atletisme Parets ja ha obert les inscripcions per 
participar en la 8a Cursa Popular de Parets del Vallès, que 
tindrà lloc el pròxim diumenge 18 de maig en les distànci-
es de 5 i 10 quilòmetres. Després d’establir un nou rècord 
de participants l’any passat, amb 800 atletes, enguany 
l’entitat vol arribar als 900. Precisament, quan s’assoleixi 
aquesta xifra es tancaran les inscripcions. 
Els atletes interessats a córrer-la es poden inscriure pre-
sencialment al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, a la Pisci-
na Municipal Miguel Luque i a l’establiment col·laborador 
Runners Parets 42.2. A través d’internet, també es poden 
fer inscripcions a l’adreça web de Championchip. Els cor-
redors que hi vulguin participar i disposin de xip propi 
pagaran 13 euros, mentre que la resta hauran d’abonar 
14 euros (pels 10 km) i 13 euros, amb xip propi, per la 
mitja cursa. La sortida serà el diumenge 18 de maig, a 
les 9.30 hores, des del Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez. L’organització lliurarà trofeus als 10 primers 
classificats de la general, a les 5 primeres classificades 
i als tres primers locals masculins i femenins, així com 

‘La Cursa 2014’ de Parets obre les inscripcions

un premi especial per al participant de més edat. Un 20 
% del recorregut de 10 km serà sobre asfalt i un 80 % per 
camins rurals a l’entorn de Gallecs.
En l’edició de l’any passat, l’atleta del CA Calella Òscar 
Rodríguez va vèncer en la prova dels 10 km, i Núria Zulma, 
en categoria femenina. A la mitja cursa, de 5 km, el tri-
omf va ser per Manel Egea, del CA Canovelles, i per Jarick 
Guzmán, del Mollet, en categoria femenina. 

Entrenaments preparatoris per a la Cursa paretana
Des del 10 de març una setantena de persones participen 
en les sessions d’entrenament preparatòries de la Cursa 
2014 que organitza el Club Atletisme Parets amb el suport 
de l’Ajuntament. Les sessions, que es porten a terme a les 
pistes tres cops per setmana (dilluns, dimecres i diven-
dres de 19.30 a 20.30 h) són dirigides per monitors del 
club. Els entrenaments –que finalitzaran el pròxim 14 de 
maig– han de servir, no només per preparar la cursa, sinó 
per ajudar els esportistes a mantenir l’hàbit de córrer de 
forma quotidiana.

Una setantena de persones prenen part, tres cops a la setmana, als entrenaments preparatoris 
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Alguns projectes de joventut, es pot dir que s’han gestat a les xarxes...
Els canals 2.0 són una porta d’entrada als joves. La reforma de l’skate de la plaça Espanya, per 
exemple, va fer-se amb participació dels joves i gairebé tot el procés va ser a través de Facebook 
i correu electrònic. El resultat va ser un èxit, un projecte molt participatiu amb molta implicació 
tant pel que fa al disseny com a la posterior inauguració.

Quins altres projectes inclou l’àrea de Joventut?
Treballem l’àrea a partir de tres eixos: formació i educació en valors, activitats lúdiques i formació 
lúdica. La suma dels tres donen lloc a una programació global i molt diversificada, que inclou ac-
cions com Trencant el binomi, teatre per a joves, temes de gènere, les tardes joves a Cal Jardiner, 
cursos d’Instagram, de discjòquei, de monitors de lleure, els concerts De Watt a Watt o la Disco 
Jove, estrenada diumenge passat amb gran èxit de participació. Conjuntament amb les entitats 
juvenils tenim noves propostes per fomentar l’oci i el lleure per als joves del nostre municipi. Com 
avançament: un túnel del terror que programarem dins el 25è aniversari del Casal Can Butjosa.

La gran demanda continua sent un local per a joves...
Certament, és una mancança i és necessari. Des de 2012 hi ha la voluntat expressa de l’equip de 
govern de tirar endavant aquest projecte però motius diversos han produït un retard. La nostra 
proposta és dotar Cal Jardiner com un espai viu, exclusivament per a joves i entitats juvenils i que 
el facin i sentin seu. Potenciarem la gestió compartida perquè la implicació del jovent sigui màxi-
ma. Des de l’àrea de Joventut, i jo personalment, estem abocant molts esforços en aquest projecte.

POLÍTICA GENERAL 
Quina opinió et mereix la situació política actual?
Estem vivint una situació molt controvertida, amb una desafecció per la política que, en molts 
casos, prové de polítics que no han exercit honestament i sincerament la seva responsabilitat, la 
que la ciutadania li havia concedit a les urnes. Cal una renovació important en la política, tant de 
persones com de contingut, que aporti noves idees, noves realitats, en definitiva, una nova forma 
de fer política. Crec que l’aportació dels joves, en aquest canvi, és fonamental.  De vegades, sembla 
que es perd la visió global del problema. Es generen discussions de procediment que potser són 
importants però no prioritàries i es perd de vista la perspectiva sobre la qual hem de treballar: 
ocupació, educació, temes socials, qüestions que es deriven de la situació que vivim, amb una 
crisi econòmica que afecta moltes persones i que requereixen actuacions. Hi ha gent que ho està 
passant molt malament i necessita el suport de les institucions, tant econòmicament com amb 
suport humà i emocional. 

En aquesta pèrdua de perspectiva inclouries la consulta per a l’estat propi?
Penso que la prioritat ara són les persones, el dia a dia, ajudar els qui més ho necessiten, aquells 
que no disposen de recursos per sobreviure i trobar els instruments perquè tothom pugui trobar 
un treball digne i poder fer la vida aquí, al seu país, sense necessitat de buscar un futur a altres 
llocs... Potser ara no és el moment, crec que és un tema que podria esperar més endavant. 
En qualsevol cas, és important respectar les diferents inclinacions del vot de la ciutadania i la 
pluralitat d’opinions. Tots tenim el dret a mostrar les nostres sensibilitats. Crec que sí que és 
important escoltar totes les veus i que entre tots es pugui definir en quina situació volem viure i 
volem encarar el futur, definint clarament cadascuna de les opcions. 

PARETS, LA VILA
Com li explicaries a algú de fora com és Parets i com s’hi viu?
És un poble que transmet tranquil·litat, que ha sabut mantenir l’esperit de poble però que ofereix 
alhora els serveis d’una microciutat. Parets aporta equilibri entre espai natural, nucli residencial, 
serveis i teixit productiu. Per a mi és molt emotiu viure a Parets, potser perquè és el poble que 
m’ha vist créixer i amb el poble que he crescut. M’agrada mantenir el contacte amb la gent que 
conec des de petit, amb qui he compartit vivències, però també amb aquells espais on he passat 
moltes hores de la meva vida, jugant, parlant, passejant, o simplement contemplant l’entorn. No 
aniria a viure enlloc que no fos Parets...

Com és el teu Parets somiat?
El Parets somiat és molt semblant a l’actual perquè té el que jo li demano a un municipi: entorn 
natural, espai per viure i per relacionar-se i amb un entorn industrial molt important que afavoreix 
que en un mateix municipi puguis fer la teva vida sense necessitat de buscar gaire cosa a fora.

Miguel Ángel Granado Navarro és re-
gidor del grup municipal del PSC. És 
nascut a Parets del Vallès i sempre ha 
viscut al barri de Can Roura. Té 28 anys i 
ja en fa 8 que feia el seu primer contacte 
amb el món de la política, a través de 
les Joventuts Socialistes. Aquesta és la 
seva primera legislatura com a regidor 
a l’Ajuntament de Parets, el segon edil 
més jove del consistori, i encapçala les 
carteres d’Innovació i Noves Tecnologi-
es i Joventut.

L’any 2012 es va llicenciar en Enginyeria 
de Telecomunicacions, estudis que va 
cursar a l’UPC a Castelldefels. Profes-
sionalment es dedica a aquest àmbit i 
exerceix de coordinador d’operacions i 
tècnic de comunicacions mòbils. 

Al marge de la tecnologia, on hi aboca 
moltes hores tant en l’àmbit professio-
nal com a l’administració, una altra de 
les seves passions són els espais natu-
rals, on sempre que li ho permet l’agen-
da dels caps de setmana, fa escapades 
en bicicleta de muntanya. 

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Com neix el teu vincle amb la política? Prové de tradició familiar?
A casa meva, tot i que sempre hem mantingut converses sobre l’actualitat, no hi ha tradició po-
lítica. Diria que el vincle neix de la meva pròpia inquietud. Entre el final dels estudis d’ESO i l’inici 
del batxillerat vaig començar a sentir gran interès per la política. M’agradava escoltar tertúlies 
polítiques, llegir columnes d’opinió de dirigents polítics i, més endavant, a l’etapa universitària vaig 
conèixer gent que estava vinculada amb partits i que em va permetre aprofundir més en aquest 
terreny. A partir d’aquí, i amb una clara ideologia d’esquerres, l’any 2007 vaig buscar com donar 
sortida a aquesta voluntat d’aportar i aprendre sobre política. Vaig anar al C/ del Sol, a Granollers, 
a la seu del PSC, i em va atendre el primer secretari de la JSC de la comarca. Vam mantenir una 
llarga conversa, de més de tres hores. Em va explicar què eren les Joventuts Socialistes, com es 
vivien, què hi podia aprendre, la part de relació social... A part de la ideologia, em va motivar molt 
el que podia aprendre dins d’un col·lectiu social molt plural i en un entorn que s’adeia del tot amb 
el meu. Uns dies després m’hi vaig apuntar...  

I com va ser l’experiència d’aquests primers anys?
Inicialment, la voluntat era implicar-me amb les Joventuts, començar l’experiència des d’aquesta 
base i posteriorment, si m’agradava, fer-ho amb el PSC. En aquesta etapa vaig assistir al primer 
míting, a La Farga, amb la presència de Carme Chacón i Felipe González. També vaig fer moltes 
accions formatives com cursos d’oratòria, de lideratge adreçats a la nova militància de les JSC i 
vaig anar a escoles d’arreu del territori que em van permetre conèixer altra gent i la seva manera 
de fer política. El 2009 em van proposar formar part de l’Executiva Nacional de les Joventuts, com 
a Secretari d’Acció a la Xarxa, càrrec que vaig exercir durant un any i mig. Durant aquest període es 
va posar en marxa el projecte de la nova web de les JSC. Va ser una experiència molt enriquidora, 
que vaig compaginar amb la Secretaria d’Organització de les Joventuts Socialistes de Parets,  que 
vàrem constituir juntament amb altres dues companyes.

I amb només 25 anys, reps l’oferiment de formar part de la candidatura del PSC...
El 2011, l’executiva i l’Agrupació Local del PSC de Parets em van oferir l’oportunitat de formar part 
de la candidatura i participar en l’elaboració del programa per a les eleccions municipals. Vaig 
rebre l’oferiment amb ganes i amb il·lusió. Certament, és un repte poder participar i aportar idees 
per al teu poble, sempre en la mesura del possible i de la forma més humil. Crec que aquesta és 
una de les millors maneres de treballar pel teu poble i per a la seva gent.

Primera legislatura com a regidor. Quina valoració en fas, d’aquests gairebé 3 anys? 
Al principi és difícil situar-te. Quan provens de l’empresa privada, és complex entendre els meca-
nismes de funcionament de l’administració pública. Vius els inicis com un període d’aprenentatge, 
que sobretot t’ensenya a veure les coses des d’una altra perspectiva. El primer any fas una anàlisi 
en profunditat de tots els projectes que estan en marxa i a partir d’aquí i dels recursos de què 
disposes, pots començar a implementar-los i a complir compromisos. El temps passa molt ràpid 
i de seguida et trobes al segon any, al tercer... ja arrencant projectes nous, sempre d’acord amb 
els nous escenaris i les noves necessitats que s’han generat en aquest temps.

Quins han estat els grans projectes de la regidoria d’Innovació i Noves Tecnologies?
En Innovació i Noves Tecnologies els projectes, tot i que a simple vista no són tangibles, han estat 
molt rellevants. La millora de l’eficiència del conjunt de la infraestructura informàtica i les comuni-
cacións ha estat una tasca interna molt complexa, imprescindible per poder desenvolupar accions 
de cara enfora, de servei per a la ciutadania, que tot just ara podem posar en marxa. Per exemple, 
a partir de l’1 d’abril comencem a oferir Wi-Fi públic gratuït als parcs La Linera, Cal Jardiner i a la 
plaça Espanya i progressivament ho farem als equipaments municipals. Tot aquest desplegament 
no hauria estat possible sense una tasca prèvia, que ha requerit d’un gran esforç en la millora de 
la fiabilitat dels sistemes de comunicacions de l’Ajuntament, plantejat també des de l’estalvi i la 
màxima optimització dels recursos econòmics. Sovint, les inversions es tradueixen en estalvi i 
aquesta ha estat la màxima premissa de l’àrea.

Una altra aposta ha estat Parets Connecta. Quina valoració fas de la institució a les xarxes socials?
El projecte 2.0 és molt positiu. Les xarxes socials són un instrument de relació i participació molt 
estès. Gran part de la població, i en particular els joves, disposen d’un smartphone i aquesta eina 
permet connectar en qualsevol moment amb tota la informació que volguem consultar. Facebook 
i Twitter són canals d’interacció que fan més àgil la comunicació amb el ciutadà, i trenquen amb 
el procediment més burocràtic que de vegades suposa comunicar-se amb l’administració. 

Miguel Ángel Granado
Regidor del grup municipal PSC

Molt breument...

“Cal una renovació important en la 
política, tant de persones com de 

contingut, que aporti noves idees, noves 
realitats, en definitiva, una nova forma 
de fer política. Crec que l’aportació dels 
joves, en aquest canvi, és fonamental.” 

Un projecte: Per a Parets, fer realitat el gran 
projecte de crear un espai juvenil de relació 
social, i personalment, poder desenvolu-
par-me en l’àmbit professional d’enginyeria 
I+D

Una passió: La meva família i els meus amics

Una virtut: Sinceritat, humilitat o honestedat, 
qualsevol de les tres

Un valor: La responsabilitat

Un defecte: La persistència

Un llibre: “Recuerdos, sueños y pensamien-
tos” de Carl G.Jung. Me’l va recomanar un 
amic argentí. M’agrada especialment el seu 
plantejament: mentre tinguem somnis podem 
afrontar la vida d’una altra manera

El teu racó preferit de Parets: 
La Torre de Malla i Cal Jardiner
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Paraula de Justícia
L’Arxiu Municipal de Parets del Vallès, juntament amb un grup d’arxius, està par-
ticipant en un grup de treball per avaluar la documentació que generen els serveis 
de Policia Local dels municipis catalans. L’objectiu: elevar proposta a la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de la Documentació, per tal de dictaminar-ne el 
règim d’accés i destriar les tipologies documentals eliminables de les que han de 
ser de conservació permanent. Feina feixuga però, alhora, ben interessant. 
Per aquest motiu, cal analitzar els procediments que duen a terme els membres de 
la Policia Local i estudiar les seves normatives que, deixant de banda les estatals 
i autonòmiques, vénen regulades per les ordenances municipals. Hem vist les de 
1914 i també les que són vigents en l’actualitat –la de circulació de vehicles, de 
l’any 2001, i la de convivència ciutadana i via pública, de 2011. Ens ha fet gràcia 
comprovar que a l’any 1965 s’incorporava l’obligació d’«adoptar las precauciones 
convenientes a fin de evitar accidentes», com si no fóssim nosaltres, 
els vianants, els més interessats que això no passés; o bé la prohibició 
que els «peatones» fossin portadors d’«objetos que puedan represen-
tar peligro o molestia para los demás transeuntes». Quins objectes? 

De quina mida? Quina mena de perill o molèstia? N’hi ha que diuen que la justícia és espessa...

QUÈ N’OPINES DE...
el pla d’estalvi pel canvi de la il·luminació?

Encarna Clavijos
Tot el que sigui per millorar 
el poble em sembla perfec-
te. I si a més això comporta 
un estalvi econòmic, encara 
millor. Està molt bé, perquè 
hi ha zones, sobretot de
l’Eixample, que tenen falta 
d’il·luminació.

Josefa Casellas
Si comporta un estalvi és 
necessari fer-ho. Tot i que 
potser la inversió en un pri-
mer moment és elevada, a 
la llarga serà un estalvi en 
energia i hi haurà menys 
contaminació per al poble 
i sobretot per als ciutadans.

Martín Ortiz 
Veig molt bé que renovin 
làmpades antigues, ja que 
fa molts anys que no es fa i, 
si aquests canvis compor-
ten estalvi, endavant. Tot i 
que crec que hi ha zones 
en què hi ha un excés de 
fanals, com és el cas de la 
zona de la residència Pedra 
Serrada.

Mercè Jordana
No en tenia coneixement, 
d’aquestes actuacions,  
però tot el que sigui millorar 
i estalviar és ben rebut. És 
una inversió a llarg termini.

Juan José Cruz
És perfecte que inverteixin 
en estalvi energètic i en 
serveis bàsics per al poble. 
He vist que han fet canvis 
de fanals i bombetes. És 
important que el ciutadà 
tingui tota la informació 
d’aquest estalvi, que supo-
sarà poder invertir en altres 
necessitats del poble.

Bernardo Barrientos
Ja feia temps que era ne-
cessari fer aquests canvis, 
hi ha moltes zones on no hi 
ha prou il·luminació. 
S’ha de repartir més, perquè 
veig que hi ha trams de car-
rers amb un excés de fanals 
i d’altres on no n’hi ha su-
ficients.

La presentació d’Origen: Tambakunda enceta el Voluntariat per la llengua a Parets 
El dijous 13 de març, la sala d’actes de la Biblioteca Can Rajoler es va omplir de gom a gom per donar el tret de 
sortida a la 18a edició del Voluntariat per la llengua a Parets amb la presentació de la novel·la Origen: Tambakunda 
de Mariona Masferrer, fruit de la seva experiència com a voluntària lingüística.
El llibre explica la història de superació de Samba Gueye, parella lingüística de l’autora, primer en el si del seu propi 
país, el Senegal, i, més tard, amb el viatge que el durà a Catalunya.
Mariona Masferrer ens va parlar de la gènesi del llibre, de com va conèixer en Samba i de com aquest li va dema-
nar que escrivís la seva història. Va explicar com va anar teixint la novel·la a partir de les trobades lingüístiques i, 
també, del viatge que va fer al Senegal per poder escriure-la, ja que, segons l’autora: “primer s’ha de viure i conèixer 
i, després, escriure”. 
Entre els assistents hi havia voluntaris i aprenents, alumnes del cursos de català i una bona represen-
tació de paretans d’origen senegalès, que volien conèixer l’experiència d’en Samba. A Parets, un bon 
nombre de persones nouvingudes provinents d’Àfrica són precisament d’aquesta regió del Senegal.
Aquesta 18a edició ha començat amb 12 parelles lingüístiques, 8 entitats i 40 establiments col·la-
boradors. Gràcies a tots els qui hi participeu perquè sou els qui feu possible el VxL a Parets!

PARETS EN IMATGES

Olor de primavera (I)
Foto de Teresa Carbonell

La Teresa ens comenta la imatge: aquesta foto 
està feta a Parets tornant d’una molt bona ca-
minada per Gallecs. Ara els ametllers estan 
preciosos i desprenen una aroma molt dolça 
que recorda la mel...

Si vols que publiquem alguna de les teves fotografies 
ens la pots fer arribar per correu electrònic a prem-
sa@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 les etiquetes #pa-
retsconnecta o #parets. 

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Llibres imprescindibles per comprar aquest Sant Jordi
S’aproxima la diada de Sant Jordi, el dia en què aprofitem l’ocasió per regalar un llibre a la persona estimada. Hem 
preguntat a les nostres grans lectores i especialistes, les noies de les biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa, i 
aquestes són les seves recomanacions.
Per a aquest Sant Jordi, la Biblioteca Can Rajoler us recomana, justament, el darrer premi Sant Jordi, Dies de 
frontera, de l’empordanès Vicenç Pagès Jordà, una mirada innovadora sobre un tema universal: els conflictes de 
parella, concretament els de la Teresa i el Pau, que després de nou anys d’una vida convencional arriben a un punt 
de no retorn, de frontera vital.
I una recomanació imprescindible per a aquesta diada és Mars del Carib, la primera novel·la del paretà Sergi Pons 
Codina, un dels llibres revelació d’enguany que està sorprenent gratament a tothom, començant pels crítics més 
rellevants del país. Mars del Carib és una novel·la fresca, engrescadora, amb la qual no parareu de riure gràcies 
a les aventures d’en Blai i la seva colla d’amics del barri de Sant Andreu, una colla d’inadaptats que tenen com a 
santuari un bar, un tuguri que dóna nom al títol de la novel·la. L’estructura és episòdica, el llenguatge directe, però 
sobretot en destaca el to, que l’autor reivindica com el veritable tema de la novel·la: una festa a ritme d’speed i 
birres, però ple fins a dalt de veritat emocional, de versemblança.
Pel que fa a literatura infantil –i per a totes les edats– la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa ens recomana 
Coco i Piu, d’Alexis Deacon, una aventura simpàtica, bonica i plena d’emoció que fa entendrir qualsevol persona 
que la llegeixi o l’expliqui. I una lectura per a infants entre 8 i 98 anys: El dinosaure i la sequoia, d’Hermínia Mas, de 
l’Editorial El Roure de Can Roca, una història per fer reflexionar els nens i les nenes sobre la inutilitat de la violència 
i la necessitat de respectar tots els éssers vius.
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Com és que vas decidir fer aquest llibre?
Mai no havia escrit res abans. Encara no sé ben bé perquè ho vaig decidir fer. Potser hi ha una 
part d’explicar una història que creia que podria ser interessant; potser també una part d’ego 
o de sentir-te capaç d’escriure alguna novel·la. Crec que totes les persones tenen la capacitat 
de crear i a tothom li interessa. Suposo que hi ha una barreja de tot. He llegit bastant i crec 
que força bé. Potser era una idea que tenia amagada al cap, però bastant amagada, fins que 
va decidir sortir. Vaig trigar un any, més o menys, per escriure-la. Edicions de 1984 va creure 
que podria ser interessant i va decidir publicar-la.

Què és Mars del Carib?
Mars del Carib és una història d’inadaptats, d’uns joves del barri de Sant Andreu que sobre-
viuen com poden. Que no volen participar en la societat ni volen lluitar-hi en contra. Estan en 
una societat que no entenen ni la volen comprendre. A partir d’aquí, es refugien en un món 
de vicis diversos que és el bar Mars del Carib.

És una història pessimista?
Jo crec que la novel·la desprèn optimisme, a pesar que els protagonistes siguin uns dege-
nerats. De fet, sempre s’ho estan passant bé. Es tracta d’una comèdia gamberra. No té res 
de tràgica.

I passa a Sant Andreu...
Vaig triar Sant Andreu perquè és un barri que conec. Aquesta història no la podia centrar a 
Parets, perquè encara és un poble. El context era totalment urbà i, per temes funcionals, era 
molt més fàcil explicar aquesta història en un barri d’una gran ciutat. A més, hi ha una part 
autobiogràfica real que he viscut; l’havia de contextualitzar a Sant Andreu.

Qui és el protagonista del llibre?
En Blai és el protagonista de la història. No la definiria com una novel·la coral amb molts 
personatges, perquè tot és en primera persona, però sí és cert que n’apareixen uns quants, 
d’individus, que es reclouen en aquest bar. De fet, el bar n’és, també, el protagonista princi-
pal. Per a mi, el bar és el lloc d’oci, relacionat amb la diversió, més clar. I això passa tant en 
pobles com en grans ciutats.

Estàs pensant en algun altre llibre?
Sí. Quan vaig acabar de fer Mars del Carib, vaig decidir pensar en alguna altra història. M’he 
adonat que escriure és una activitat que m’agrada. De moment, però, no vull dir de què anirà 
aquesta nova novel·la. M’ho guardo per a mi.

Sergi Pons Codina
Escriptor
El paretà Sergi Pons Codina va presentar el passat 19 de març la seva primera novel·la, 
Mars del Carib (Edicions de 1984), durant la tertúlia literària que organitza l’entitat 
Niu d’Art Poètic al Restaurant El Jardí. Sergi Pons, nascut el 1979, és un lector voraç 
d’autors com Calders, Fante o Pedro Juan Gutiérrez. Un bon dia va decidir escriure 
aquesta divertida novel·la.

M’agrada... 

Els meus fills.
Llegir i escriure llibres.
Pensar que algun dia viurem en un país in-
dependent on hi haurà més justícia social.

No m’agrada...

Que els qui m’estimo no estiguin bé. 
La crisi econòmica que estem patint.
Viure amb por i no tenir cap mena de pro-
jecte a la vida.

“Totes les persones tenen la capacitat de crear”


