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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

A principis d’abril va tenir lloc la inauguració oficial de la nova planta de fraccionament de plasma de la multinacional Grifols, SA. L’acte va comptar 
amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el president i conseller delegat de l’empresa, Víctor Grífols, el director 
general de l’Institut Grifols, Albert Grífols, i l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote (foto). També hi van assistir el conseller de Salut, Boi Ruiz, 
el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig i directius de la farmacèutica. Tota la comitiva va fer un recorregut per visitar les noves instal·lacions 
situades al polígon Llevant Industrial de Parets. Amb aquest nou projecte, Grifols preveu generar, de manera progressiva, prop d’un centenar de 
llocs de treball, entre directes i indirectes.  Pàg.3

Grifols generarà 70 nous llocs
de treball a Parets

5

Parets del Vallès acull amb èxit la celebració de la 
XX Trobada de Gegants del Vallès

El cap de setmana del 29 i 30 de març, Parets es va convertir en la 
capital gegantera de la comarca amb la celebració de la XX Trobada 
de Gegants del Vallès. L’Elisenda i en Marcel van ser els amfitrions i prop 
d’una quarantena de colles van participar en la celebració.  Pàg. 14

L’Ajuntament de Parets incrementa un 40% la 
partida econòmica d’ajuts a la contractació

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha obert la tercera convocatòria 
d’ajuts a la contractació, que econòmicament s’incrementa un 40% 
respecte de l’anterior. Aquesta acció ja s’ha consolidat com una de les 
bones pràctiques en el foment de l’ocupació. Pàg. 9
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Nova convocatòria de 
Plans d’Ocupació Local

S
U

M
A

R
I

La PAH de Parets 
guanya el premi Vallès 
Visió 2014

Sant Jordi omple la 
plaça de la Vila de flors 
i novetats editorials

Pedro A . Fernández, or 
en 800 metres 

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

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dissabte 26 abril
De 17 a 21 h, a la Sala Serra Cooperativa i a la plaça de la Vila, Festa 
anual de la Unió de Germandats
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família.
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 27 abril
A les 11 h, a la plaça de la Vila, caramelles de Pasqua, a càrrec de la 
Societat Coral Art i Unió.
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar La llegenda de Sant 
Jordi, a càrrec de la cia. La Roda Produccions. 

Dilluns 28 abril
A les 15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai Llebreta: El paper del pare 
en la criança dels nadons. 
A les 17.15 h, a la Residència Pedra Serrada, caramelles de Pasqua, a 
càrrec de la Societat Coral Art i Unió. 
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del lector: La literatura 
victoriana. 

Dimarts 29 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, a càrrec d’Esmeralda 
Sotelo, de World Languages. 

Dimecres 30 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B.
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia al voltant de la novel·la La 
mala dona, de Marc Pastor.

Dijous 1 maig
A les 0 h, a l’aparcament del Camp de futbol municipal Josep Seguer, 
sortida del viatge d’intercanvi cultural a Chilluévar i Santo Tomé (Jaén).
 
Divendres 2 maig
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte. 

Dissabte 3 maig
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, gala benèfica de Parets contra el 
càncer. 

Diumenge 4 maig
A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Un concert de mil dimo-
nis, d’Adrià Aguilera.

Dimarts 6 maig 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola.

Dimecres 7 maig
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller Cuidem el nostre cos, a 
càrrec d’Encarna Mas, fisioterapeuta.

Dijous 8 maig 
De 9 a 18 h, jornada de sensibilització Dret, tradició i creença en la salut 
africana: una nova mirada generacional. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo. 

Divendres 9 maig
A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de Contes.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte
De 9 a 12 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inau-
guració de l’exposició La indústria a Parets. 
De 17 a 20 h, al jardí del Casal Can Butjosa, tir amb 
arc. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA
XX Trobada Comarcal de Gegants del Vallès

El passat diumenge, 30 de març, l’Elisenda i en Marcel 
de Parets del Vallès van ser els amfitrions de la XX 
Trobada Comarcal de Gegants del Vallès. Malgrat les 
condicions meteorològiques adverses, 39 colles es 
van desplaçar a la nostra població. La pluja va im-
pedir que se celebressin els actes a l’aire lliure, però, 
a banda dels actes protocolaris, es va poder gaudir 
d’una extraordinària mostra de músics, en què van 
participar més de quinze colles, amb les seves gralles 
i els seus tabals.

El cap de setmana geganter es va iniciar dissabte al 
migdia, amb una passejada per l’Eixample, emmar-
cada en els actes de les Botigues al Carrer. A la tarda, 
diverses colles van protagonitzar una mostra de balls 
i una passejada pels carrers del barri Antic, que va 
comptar amb molta participació de públic, sobretot 
familiar. Els amfitrions, en Marcel i l’Elisenda, van es-
trenar vestuari nou per a l’ocasió i es va poder apreciar 
la seva nova imatge, fruit d’una acurada restauració.

Diumenge al migdia, es van celebrar els actes institu-
cionals a la sala Basart de la Cooperativa, que es van 
iniciar amb el Ball a Vallès, en què es va veure dansar 
conjuntament els gegants paretans i els de Sant Cugat 
del Vallès, amfitrions de la darrera edició de la Trobada 
Comarcal. També es va fer efectiu el canvi de ban-
da de Pubilla del Vallès: la Marieta la va traspassar a 
l’Elisenda, que la podrà lluir en tots els actes als quals 
assisteixi durant aquest any. Finalment, els gegants 
de Catalunya, en Treball i na Cultura, van fer el seu ball 
abans que les autoritats, encapçalades per l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, donessin per closa la diada.

Per a l’organització de la XX Trobada Comarcal de Ge-
gants del Vallès, la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari 
de Parets del Vallès va comptar amb la col·laboració i 
l’ajut de diverses entitats paretanes (Colla de Diables, 
Festuka, Agrupació Pessebrista, Agrupació Escolta i 
Guia Sant Jaume, Protecció Civil, Comissió de Fes-
tes...) a més del suport de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès. També cal destacar la implicació de les esco-
les, que han dut a terme moltes iniciatives educatives 
de caire ben divers.

La Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets del 
Vallès vol fer palès el seu agraïment a tothom que ha 
col·laborat, d’una manera o una altra, en l’èxit de la 
trobada.

Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets 

Ídols

Aleshores, quan jèiem
abraçats davant la finestra
oberta al pendís d’oliveres (dues
llavors nues dins un fruit que l’estiu 
ha badat violent, i que s’omple 
d’aire) no teníem records. Érem
el record que tenim ara. Érem
aquesta imatge. Els ídols de nosaltres,
per la submisa fe de després.

Gabriel Ferrater
de Teoria dels cossos, 1966

El Niu d’Art de Parets dedicarà la trobada del 22 de 
maig al teatre de Ca n’Oms, a  les 18.30 h, a una de les 
figures fonamentals de la poesia catalana del segle 
XX, Gabriel Ferrater i Soler (Reus 1922-Sant Cugat 
del Vallès 1972), el poeta que no va voler arribar als 
50 anys de vida. 
El seu llegat, sobretot, són tres poemaris ineludibles: 
Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i 
Teoria dels cossos (1966), aplegats a Les dones i els 
dies (1968) amb pocs canvis. Gabriel Ferrater va ser 
un intel·lectual d’àmplia formació en Filosofia, Mate-
màtiques i Lingüística, amb importants deutes a les 
cultures en anglès i en alemany, com veiem en la seva 
obra literària i crítica. 
La poesia de Ferrater es desmarca de qualsevol fi-
ligrana, aposta per un realisme proper i s’hi percep 
molta ironia, tot dins un ús exacte i renovador de 
l’idioma. La mateixa literatura, la moral social, l’amor, 
l’erotisme, el pas del temps i la mort són els eixos en 
què gira tota la seva obra. Llegiu-lo, que no us dece-
brà. Podeu trobar-hi llibres a les  nostres biblioteques 
Can Rajoler i Can Butjosa.

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

Aquests darrers dies han estat realment intensos i vull compartir alguns dels pensaments que em venien al cap avui, 
tot just abans de tancar l’agenda i donar per acabada un altre jornada. Pensava, per exemple, que ara fa 25 anys, el 
treball en equip d’un conjunt de grans persones amb grans projectes feia possible l’obertura del Casal Can Butjosa. 
Perquè d’això es tracta, de treballar en equip, de posar en comú idees i projectes per crear i aprofitar les oportunitats. 
Oportunitats de treball per als paretans i paretanes com les que s’ofereixen amb les convocatòries de Plans d’Ocupació 
Local, amb els ajuts a la contractació, o amb la inauguració de la nova planta de la companyia Grifols; oportunitats de 
conèixer nous indrets i persones com les que tindrem durant l’estada que farem a Chilluévar i Santo Tomé o d’haver 
viscut, al costat de les colles, la Trobada de gegants del Vallès. Oportunitats de parlar amb escriptors, llibreters i flo-
ristes, com les que he tingut aquesta setmana passejant per la plaça durant la Diada de Sant Jordi.
Tot plegat és fruit de les il·lusions i l’esforç de moltes persones treballant plegades en un objectiu comú. Perquè sense 
tota aquesta gent, sense els comerciants, les entitats, les associacions, les empreses i, sobretot, sense els ciutadans i 
ciutadanes de Parets, no podríem celebrar els aniversaris, ni les festes, ni les trobades, ni les inauguracions...
Pensava, en definitiva, que sóc afortunat, tinc la gran sort de viure en un poble ple d’oportunitats.

La multinacional farmacèutica Grifols, SA ha inaugurat, 
aquest mes d’abril, la nova planta de fraccionament de 
plasma, situada al polígon Llevant Industrial de Parets.
L’acte va comptar amb la presència del president de la 
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el conseller de Salut, 
Boi Ruiz, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, el 
president i conseller delegat de l’empresa, Víctor Grífols, 
el director general de l’Institut Grifols, Albert Grífols, i l’al-
calde de Parets del Vallès, Sergi Mingote. 
Durant el matí, totes les autoritats van poder visitar les 
noves instal·lacions situades al polígon Llevant Industrial 
de Parets.
En el discurs d’inauguració, el director general de l’Insti-
tut Grifols, Albert Grífols, va destacar la singularitat de la 
companyia, sempre lligada estretament a l’evolució del 
municipi: “Muchos de nosotros, a pesar de no haber na-
cido aquí, nos sentimos paretenses”.

Víctor Grífols, president i conseller delegat de l’empresa, 
va confirmar la provisió de 70 nous llocs de treball, en 
total prop d’un centenar, entre directes i indirectes, que 
es faran efectius de manera progressiva un cop la planta 
estigui en ple rendiment.
L’alcalde, Sergi Mingote, va agrair a l’empresa i al seu 
president: “seguir creient en Parets i continuar apostant 
pel nostre territori”. “Grifols és una empresa amb valor 
afegit i amb un gran esperit de responsabilitat social. Ha 
estat, a més, una de les empreses impulsores del Con-
sell Industrial, un motor de canvi i millora en els àmbits 
de l’ocupació, promoció empresarial i medi ambient. Ac-
tuacions amb impactes reals, mesurables, en la línia de 
consolidar el nostre país com a referent industrial al sud 
d’Europa. ”
El president de la Generalitat, Artur Mas, va recordar que: 
“pròximament, també està prevista la construcció d’una 

Grifols inaugura la nova planta de fraccionament de plasma de Parets 

nova unitat productiva de Grifols als terrenys que actual-
ment ocupa el magatzem de la companyia”. Mas va posar 
Grifols com a exemple d’internacionalització de l’econo-
mia catalana: “Una empresa amb un notable creixement 
internacional i al territori, i amb una gran capacitat de 
crear llocs de treball. Una companyia de referència, que 
reinverteix de manera constant en el gran projecte em-
presarial que representa.”

Tecnologia i sostenibilitat
Les noves instal·lacions disposen de 20 reactors de tec-
nologia avançada amb un alt nivell d’automatització. A 
més, hi incorpora millores per tal de reduir l’impacte me-
diambiental, com ara l’aïllament tèrmic de les canonades 
per estalviar energia o una nova torre de destil·lació d’eta-
nol que permetrà reutilitzar aquest residu en el procés de 
fraccionament.
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Acaben les obres al dipòsit de la pl. Espanya
Amb la construcció d’una nova plataforma per a la base, 
ja han quedat totalment enllestits els treballs d’arranja-
ment i millora de la torre del dipòsit de les aigües situada 
a la plaça d’Espanya. 
Les intervencions, que es van iniciar al mes d’octubre, van 
estar motivades per un despreniment a la part exterior 
superior del dipòsit, com a conseqüència de l’impacte 
directe d’un llamp.

VIA PÚBLICA MOBILITAT

Les obres a l’entorn de la plaça del Dr. Trueta continuen 
en fase d’execució. Fins al moment la major part dels tre-
balls desenvolupats han consistit en la substitució de la 
xarxa de clavegueram afectat al carrer de La Mina. També 
s’ha retirat l’enrajolat i s’han aixecat les voreres de la part 
oest del carrer Fra Francesc d’Eiximenis per procedir a 
l’arranjament i ampliació segons es preveu al projecte.
Per tal de poder dur a terme les obres, i prèvia comunica-
ció al veïnat, l’àrea de contenidors soterrats del carrer de 
la Mina ha quedat provisionalment fora de servei i s’han 
instal·lat uns contenidors de superfície a l’espai de càr-
rega i descàrrega de l’av. de Catalunya. 

Durant les properes setmanes s’iniciaran les canalitzaci-
ons per als serveis i instal·lacions que s’han de substituir  
i per a aquells que s’hi incorporen, com ara el nou enllu-
menat públic, línies de telefonia, subministrament d’aigua 
o per al cablejat de fibra òptica. 
També s’iniciaran les tasques de pavimentació de la pla-
ça i els treballs previs al condicionament de l’àrea infantil 
que s’incorporarà a la zona. Amb l’objectiu de mantenir 
informada a la ciutadania, s’han instal·lat dos rètols grà-
fics informatius de les obres previstes, que incorporen 
plànols de l’àmbit d’actuació de les obres i una perspec-
tiva de l’espai amb les obres finalitzades. 

Continuen les obres a la plaça Dr. Trueta
Es preveu que les obres estiguin enllestides a finals del pròxim mes de juny

Noves places d’apacament a Can Berenguer
En el marc de les obres a l’entorn de la plaça del Dr. Tru-
eta, aquest mes ha finalitzat la remodelació de l’aparca-
ment situat al parc de Can Berenguer. 
Amb aquesta actuació, el nombre total de places dispo-
nibles ha passat de 88 a 120, més 3 per a persones amb 
mobilitat reduïda. També s’han incorporat 12 places per 
a  motocicletes. Les obres han inclós el nou asfaltat i el 
reasfaltat de flonjalls i del pàrquing preexistent.

MOBILITAT

Nou aparcament annex al CAP Parets
Ja s’ha obert als usuaris l’aparcament situat al costat del 
CAP Parets i han finalitzat les tasques d’arranjament de 
les voreres afectades de l’avinguda de Catalunya. L’apar-
cament compta amb 38 places per a vehicles particulars, 
i amb una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. 
Les fileres s’han disposat en bateria per tal de garantir la 
correcta accessibilitat i mobilitat de vianants i vehicles. 
La superfície total de l’espai és de 902,80 m2. 

ESCOLA DE LA NATURA

A Parets també ‘Fem dissabte’
Per segon any consecutiu, Parets del Vallès s’ha adherit 
a la iniciativa popular de neteja d’espais fluvials de Cata-
lunya “Fem dissabte”, una jornada que pretén fomentar la 
consciència ciutadana respecte la conservació dels rius i 
entorns fluvials. L’activitat tindrà lloc el pròxim dissabte, 
10 de maig, a partir de les 10 h, i el punt de trobada dels 
voluntaris i voluntàries serà la verneda de Ca l’Isidre Coix, 
al costat de les pistes d’atletisme.
Durant el matí, es recolliran les deixalles de petit volum, 
com ara plàstics, cartrons, pedaços de roba o llaunes que 
es trobin al llarg de la riba del Tenes, amb la supervisió 
de personal tècnic de l’Ajuntament de Parets. L’objectiu 
és aconseguir netejar prop d’un quilòmetre del riu, en el 
tram comprès entre els ponts de les avingudes Francesc 
Macià i Josep Tarradellas.
Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associació Hàbitats, 
amb la col·laboració del Consorci per la Defensa de la 
Conca del Besòs i més d’una trentena d’ajuntaments, es 
planteja com una de les jornades de sensibilització am-
biental més importants de Catalunya. Les inscripcions es 
poden formalitzar al web www.projecterius.org.
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Lliurament de diplomes dels darrers cursos 
programats per l’SLOP
El Centre de Recursos Empresarials La Marineta ha acollit, 
aquest mes d’abril, el lliurament de diplomes als alumnes 
dels darrers cursos programats pel Servei Local d’Ocupa-
ció de Parets (SLOP). L’acte ha anat a càrrec de l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote. 
Concretament, en aquesta ocasió, s’han lliurat els diplo-

L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria 
de Plans d’Ocupació Local amb l’objectiu de contractar 12 
persones del municipi en situació d’atur. La presentació 
de sol·licituds es pot fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia (OAC), a la plaça de la Vila, núm. 1, fins al pròxim 2 de 
maig.  Els perfils que es cobriran en aquesta convocatòria 
corresponen a 11 operaris/es de via pública i 1 conserge 
d’equipaments municipals. 
Els requisits específics de cada perfil es poden trobar al 
web www.parets.cat, a l’apartat de l’SLOP. 
No obstant, tots els candidats hauran de complir uns re-
quisits comuns: tenir la nacionalitat espanyola, de qual-
sevol país de la UE o bé permís de treball, estar en situació 

legal d’atur, no haver participat en cap Pla d’Ocupació 
durant l’any 2013, estar inscrit al Servei Local d’Ocupació 
(SLOP) i estar empadronat al municipi abans de la data 
d’aprovació inicial d’aquestes bases. 
Els contractes, com en les vegades anteriors, seran de 4 
mesos i del 70% de la jornada.
En aquesta ocasió, les persones que ja van presentar la 
documentació corresponent per als mateixos perfils en 
la darrera convocatòria del mes de març, i sempre que la 
seva situació no hagi canviat en aquest període, només 
caldrà que emplenin els formularis que se’ls facilitaran 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en el moment de la 
inscripció. 

Oberta la convocatòria per a 12 nous Plans d’Ocupació Local
Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania fins al 2 de maig

L’oficina del Síndic de Greuges torna a Parets
El pròxim dijous 14 de maig, a partir de les 9 h, l’equip 
d’assessors del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, serà a 
la Sala Cooperativa de Parets per atendre les persones 
que vulguin fer consultes o presentar queixes. L’equip 
itinerant del Síndic de Greuges organitza aquestes vi-
sites amb l’objectiu d’acostar aquesta institució a la 
ciutadania, oferir assessorament tècnic i donar a co-
nèixer el servei que presta.

13.901 ciutadans podran exercir el dret a vot
13.901 ciutadans i ciutadanes de Parets, 213 més  
que en les eleccions autonòmiques de 2012, podran 
exercir el seu dret a vot a la jornada electoral per a 
les eleccions al Parlament Europeu, que tindrà lloc el 
pròxim 25 de maig. A Parets del Vallès hi haurà 5 col-
legis electorals, 2 districtes, 11 seccions i 17 meses. 
Els col·legis estaran situats a les escoles Lluís Piquer 
i Pompeu Fabra, al Casal Sant Jordi, a Can Butjosa i 
l’Escola Municipal Pau Vila.

L’ocupació augmenta el 1r trimestre de 2014
Segons les dades facilitades per l‘Observatori del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental, el nombre de con-
tractacions a Parets durant el 1r trimestre de 2014 ha 
augmentat en 2.070, de les quals 192 són indefinides 
i 1.878, temporals. Pel que fa al mes de març, l’atur ha 
disminuït en 18 persones i se situa en un 15,75%, un 
3,12% inferior al del Baix Vallès.

Nova marquesina a l’avinguda de Catalunya
L’Ajuntament ha adquirit i instal·lat una nova marque-
sina a la parada de l’autobús que fa el recorregut fins 
a l’Hospital de Mollet i a Santa Perpètua de Mogoda. 
Concretament, s’ha col·locat a l’avinguda de Catalu-
nya, davant de l’escola Lluís Piquer, a l’espai que inicia 
i finalitza el trajecte de la línia. 

Treballs de manteniment a la xarxa viària
Durant aquest primer trimestre de l’any, els Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament han executat diferents obres 
de millora i arranjament de la xarxa viària del municipi, 
que han comportat, entre d’altres, el canvi de paviment 
en alguns trams de carrers, la substitució de senyals 
verticals, la reparació de panots desgastats a les vo-
reres o la instal·lació de miralls per facilitar la sortida 
de vehicles. Les obres tenen l’objectiu de reorganitzar 
l’entorn urbà i contribuir a millorar l’accessibilitat i la 
mobilitat al municipi.

La zona Iveco disposarà d’una benzinera
Ja s’han iniciat els treballs per a la construcció d’una 
estació de servei al carrer la Volta núm. 6, dins el sec-
tor Iveco de Parets. La benzinera inclou dues línies de 
sortidors, servei de neteja i aspiradors per a vehicles i 
una botiga. Les instal·lacions ocuparan una superfície 
aproximada de 1.051m2.

EN 2 MINUTS...

FORMACIÓ
mes corresponents als cursos de carretoner frontal ini-
cial, disseny de pàgines web, Word, Excel i comptabilitat 
inicial.

Nova oferta formativa
A més del programa formatiu adreçat a les persones con-
tractades en la nova convocatòria dels Plans d’Ocupació 
Local, durant el mes de maig s’iniciarà el programa d’alfa-
betització digital per a persones aturades, amb l’objectiu 
de millorar les competències TIC dels usuaris.  
En el marc de la nova oferta de formació per als pròxims 
mesos, el Centre de Recursos Empresarials La Marineta 
acollirà els cursos de plataformes elevadores, iniciació a 
la informàtica, comptabilitat de nivell 2, carretoner retràc-
til, Word  i carretoner frontal inicial. 
En total, entre els mesos d’abril i maig, s’impartiran més 
de 160 hores de formació repartides en nou cursos que es 
faran en diferents torns i horaris per facilitar-ne l’accés. 
Les persones interessades es poden adreçar a l’SLOP, al 
carrer Major 1, en horari d’atenció al públic.
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Sala d’exposicions Can Rajoler

Exposició

Inauguració: divendres 9 maig, de 9 a 12 h 

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

dijous i dissabte de 10 a 13 h
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Fruit del conveni d’agermanament entre els municipis de 
Chillúevar, Parets del Vallès i Santo Tomé, una delegació 
de prop de 180 persones viatjaran pròximament a aques-
tes poblacions de la província de Jaén.
La comitiva, formada per autoritats municipals i represen-
tants de la Colla del Ball de Gitanes i de la Comissió de 
Festes de Parets, participarà al viatge d’intercanvi cultural 
que tindrà lloc el cap de setmana de l’1 al 4 de maig.
La visita, organitzada per la nova associació Herm@na-
dos-@germanats, s’iniciarà el dimecres 30 d’abril, a les 
00 h, amb sortida des de l’aparcament del camp de futbol.
Durant els 4 dies de l’estada, la representació paretana 
està convidada a diferents actes com ara un dinar de 

germanor entre les tres localitats, representacions de la 
cultura popular andalusa o balls regionals. Com a part de 
la celebració, l’entitat Herm@nados-@germanats també 
ha posat a la venda samarretes de l’associació, que es 
poden adquirir al preu de 6 euros. Per comprar-les, cal 
posar-se en contacte amb qualsevol membre de l’entitat.

Actes oficials d’agermanament
En el marc de la visita, els ajuntaments de Chilluévar i 
Santo Tomé han preparat els actes oficials per a la sig-
natura dels respectius documents d’agermanament entre 
els tres pobles, que estaran presidits pels alcaldes de les 
localitats.

180 paretans viatgen a Chilluévar i Santo Tomé
La comitiva estarà formada per autoritats municipals, ciutadans de Parets i representants d’entitats Festa anual de la Unió Germandats de Parets

La Unió de Germandats de Previsió Social organitza la 
Festa anual que tindrà lloc demà dissabte 26 d’abril, a 
partir de les 17 h. durant la tarda es lliuraran, a la Sala 
Cooperativa, els reconeixements als socis més vete-
rans. També hi haurà concerts, actuacions, una missa
en record als difunts de la germandat i inflables per a 
la mainada, a la plaça de la Vila.

Gala Parets contra el càncer
El dissabte 3 de maig, a partir de les 18.30 h, el Teatre 
Can Rajoler acollirà la Gala benèfica anual de l’Associ-
ació Parets Contra el Càncer. Enguany es podran veure 
les actuacions de l’escola de ball Elite Dance, el Centre 
d’Estudis Musicals Maria Grever, dels alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música i de l’Associació de Balls de 
Saló Parets. El preu de l’entrada és de 5 euros, que es 
destinaran a la tasca social de l’entitat.

Jornada de sensibilització sobre salut africana
Sota el nom Dret, tradició i creença en la salut afri-
cana; una nova mirada generacional, l’Ajuntament de 
Parets organitza una jornada que tindrà lloc el pròxim 
8 de maig, a partir de les 9 h, i que comptarà amb 
diferents ponències a càrrec d’especialistes en la ma-
tèria i de psicòlegs i advocats. L’activitat, adreçada 
a professionals, metges, professors/es, treballadors/
es socials, educadors/es socials i a la comunitat afri-
cana, inclou un dinar ofert per l’Associació de Dones 
Africanes de Parets. La jornada donarà l’oportunitat 
de debatre diferents temes relatius als costums i la 
salut, amb les famílies i els membres de la comunitat 
africana de la població i de la comunitat de persones 
migrants subsaharianes.

EN 2 MINUTS...

25è aniversari del Casal Can Butjosa
L’any 1989 obria les seves portes un nou equipament 
dedicat a l’oci i la formació del joves de Parets. Una an-
tiga masia restaurada situada a l’Eixample acollia el nou 
centre dinamitzador d’activitats culturals: el Casal Can 
Butjosa. Actualment, l’edifici acull una sala de teatre po-
livalent, un amfiteatre exterior i una ludoteca.
Conjuntament amb el Servei de Joventut, el centre s’ha 
consolidat com un referent formatiu i cultural i com a seu 

JOVENTUT
social de diferents entitats del municipi, per facilitar l’in-
tercanvi, la relació i la comunicació entre els ciutadans. 
En aquests 25 anys, el Servei de Joventut, al front del 
Casal Can Butjosa, ha liderat projectes com ara la campa-
nya Akí Pots!, la trobada d’escriptors de grafits a la Riera 
Seca, el Golden Reggae Festival o els concerts de música 
de grups emergents De watt a watt, entre molts d’altres.

Actes de celebració del 25è aniversari
Per commemorar l’aniversari s’han previst tot un seguit 
d’actes que es duran a terme durant el mes de maig i 
que començaran el dia 5, amb un curs de DJ avançat. 
També hi haurà un taller de tir amb arc, una competició 
de paintball, diversos concerts a càrrec de grups locals, 
la Disco jove, una exhibició i competició d’scooter o una 
festa amb la mostra de les matèries que es tracten als 
cursos i tallers, entre d’altres.
Darrerament, el servei també ha organitzat, amb un gran 
èxit de públic, les Tardes Joves de Setmana Santa, on 
s’han dut a terme un taller de zumba i un altre de custo-
mització de gorres. 

IGUALTAT
Els projectes de prevenció en matèria de 
violències de gènere per a joves, escollits 
com a exemple de bones pràctiques
L’Associació Candela per a la Investigació i Acció Comu-
nitària, encarregada de realitzar la formació de la Dipu-
tació de Barcelona en matèria de violències de gènere, 
ha escollit els projectes de prevenció en matèria de vio-
lències de gènere per a joves, desenvolupats pel Servei 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Parets, com a exemple de 
bona pràctica.
Aquesta associació formarà personal tècnic de les àrees 
de joventut, de serveis socials i d’entitats juvenils de Ca-
talunya prenent com a referència alguns dels projectes 
del municipi. 
El passat mes de desembre, el Servei d’Igualtat també va 
ser seleccionat per a participar en les Jornades de pre-
venció de la violència masclista entre els joves ‘Ni més, ni 
menys’. Durant aquestes jornades es va reflexionar sobre 
la incidència de les violències de gènere en el jovent i les 
polítiques de prevenció que es porten a terme.

Paintball

Dissabte 31 de maig
de 12 a 15 h, al costat del Bike Circuit Parets

Juguem a

Per a majors de 14 anys.
Inscripcions prèvies fins al 28 de maig
al Casal de Can Butjosa
Dinamitza: Daema Aventura
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Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’

Un concert
de mil demonis

maig4
diumenge 19.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Adrià Aguilera

Un espectacle d'humor, fresc i àgil, d'Adrià Aguilera, 

que fa la volta al món de la música clàssica

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

maig10
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

Treinta y...
cuántos?

Una divertida i irònica reflexió de Maria Juan 

sobre com deixem d’esperar l’amor

amb Maria Juan

Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’

Perruqueria
  de senyores

maig18
diumenge 19.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Rafael Anglada

El grup Som i Serem ens presenta una comèdia amb personatges 

d'ambients populars i uns diàlegs molt divertits
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JORNADA
Telecomunicacions als PAE

La diagnosi de les telecomunicacions als 
polígons d’activitat econòmica és l’eix 
central de la trobada empresarial, que se 
celebra avui 25 d’abril, al Centre de Recur-
sos Empresarials La Marineta.
L’activitat, organitzada pel Consell Comar-
cal del Vallès Oriental amb la col·laboració 
del Consell Industrial de Parets, pretén 
analitzar la situació de les telecomunica-
cions als polígons d’activitat econòmica 
de la comarca i els efectes que té sobre 
la competitivitat de les empreses que s’hi 
troben ubicades.
La trobada es desenvolupa dins del pro-
jecte de Diagnosi de les telecomunica-
cions als polígons d’activitat econòmica 

que està desenvolupant la UPIC.
Per tal d’identificar quines són les difi-
cultats en matèria de telecomunicacions 
amb què es troben les empreses s’ha fet 
un estudi, per mitjà d’enquestes, en què 
han participat més d’un miler de com-
panyies de tots els sectors.
El resultat permetrà analitzar i definir 
amb major precisió les propostes con-
cretes d’accions de millora que cal des-
envolupar per part dels diversos agents 
públics i privats per tal de millorar-ne la 
situació. Per fer-ho, pròximament Parets 
acollirà una nova jornada del Consell In-
dustrial, amb la presència dels principals 
operadors en telecomunicacions, on es 
recolliran les necessitats de les empreses 
en aquest àmbit.

Sota el lema “Volem ajudar les empreses. Volem ajudar 
les persones”, l’Ajuntament de Parets ha obert la tercera 
convocatòria d’ajuts a la contractació que, en aquesta 
ocasió, s’ha incrementat un 40 % respecte de l’anterior. 
Aquesta acció, fruit del Consell Industrial, i impulsada per 
l’Ajuntament de Parets, s’ha consolidat com una de les 
bones pràctiques en el foment de l’ocupació.
En aquesta tercera convocatòria, l’Ajuntament ha fet 
una dotació econòmica de 70.000 euros destinats a les 
empreses i comerços que gestionin les seves ofertes de 
treball a través de l’SLOP. Els ajuts són d’un màxim de 
1.000 euros per a contractes de 6 mesos o superiors i de 
fins a 500 euros en el cas de contractes de tres mesos o 
inferiors. Les sol·licituds es poden formalitzar fins al 31 
de desembre de 2014. Es poden lliurar personalment a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o gestionar-les a tra-
vés de la seu electrònica del portal municipal www.parets.
cat. Les empreses interessades a rebre més informació 

Parets destinarà 70.000 euros a ajuts per a la contractació d’aturats

poden adreçar-se al Servei de Promoció Econòmica a 
l’adreça promocio.economica@parets.cat.
Aquesta iniciativa es va impulsar l’any 2012 i, després 
de l’inici d’aquesta 3a convocatòria, la línia d’ajuts ja ha 
donat lloc a 126 contractacions de persones usuàries de 
l’SLOP, de les quals més de la meitat han estat contrac-
tades per a períodes iguals o superiors a 6 mesos i més 
d’un 12% han aconseguit contractes de caràcter indefinit. 
Pel que fa a sectors, el 41% dels llocs de treball han estat 
perfils d’operaris de producció, el 21% d’auxiliars de ma-
gatzem i carretoners i, amb el mateix percentatge del 8%, 
administratius i treballadors del sector de la restauració. 
Les indústries i comerços de Parets que s’hi han aco-
llit representen gairebé el 70% de la totalitat dels ajuts. 
Algunes d’aquestes companyies formen part del Con-
sell Industrial de Parets. El 30% restant són empreses 
de l’entorn que han cobert les seves vacants per mitjà 
de l’SLOP i han pogut beneficiar-se de les subvencions.

ACORD

Acord a l’empresa Gemalto

La direcció i el comitè d’empresa de la 
multinacional Gemalto han arribat a un 
acord després de les últimes negocia-
cions que s’han dut a terme durant els 
darrers dies. Finalment, l’acord suposa 
el tancament de la divisió de producció 

de targetes bancàries i el trasllat de part 
dels treballadors.
Segons fonts sindicals s’han negociat, en 
funció de la situació de cada treballador, 
concretament 149, indemnitzacions de 
45 dies per any treballat, prejubilacions 
o la reubicació de 15 empleats que seran 
traslladats a la fàbrica de Polònia.
La planta de Parets del Vallès, que ac-
tualment compta amb una plantilla de 
prop de 230 persones, romandrà única-
ment oberta com a centre especialitzat 
en personalització i serveis, i es dedicarà 
a la introducció de dades a les bandes 
magnètiques dels xips de les targetes.
La decisió del trasllat de part de la unitat 
de Gemalto a altres països respon al crei-
xement de la seva divisió de producció.

Primer plenari del Consell Industrial 
El dimecres 30 d’abril, a les 9 h, el Centre de Recursos 
Empresarials La Marineta, acollirà la primera sessió 
plenària del Consell Industrial de Parets. L’objectiu 
de la reunió és fer balanç de les actuacions desenvo-
lupades durant el primer any del seu funcionament i 
elaborar i consensuar el Pla d’acció 2014-2015.

Parets s’adhereix al manifest d’Alstom
Parets del Vallès és un dels 15 municipis que ha sig-
nat l’adhesió al manifest en què s’exigeix a la direcció 
de l’empresa Alstom que negociï amb els treballadors 
per complir els acords que va adquirir davant la con-
selleria d’Empresa i Ocupació i mantingui l’activitat 
productiva de la planta. El manifest s’ha signat aquest 
mes d’abril a Santa Perpètua de Mogoda, on hi ha la 
planta d’Alstom, dedicada al transport ferroviari.

Nit de la música a la Pizzeria Brescia
Avui divendres, 25 d’abril, a partir de les 21 h, el can-
tant, bateria i compositor Xavi Maureta oferirà, al Res-
taurant Pizzeria Brescia, un concert amb un repertori 
que inclou temes que van des de cançons originals, 
estàndards de jazz, cançó napolitana, música brasilera 
o músiques de cinema.

Destaca, la nova tintoreria de l’Eixample
Destaca és el nom de la nova tintoreria que, aquest 
mes d’abril, ha obert les portes a l’avinguda de Cata-
lunya, 107 de Parets. Entre els serveis que ofereix po-
dem trobar rentat i planxat de tota mena de peces de 
roba, des de les de vestir més corrents fins a qualsevol 
roba de la llar com ara mantes, estovalles, cobrellits, 
edredons, nòrdics, cortines o catifes. A més, incorpora 
maquinària respectuosa amb el medi ambient.

EN 2 MINUTS...
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L’objectiu del concurs és crear la imatge de 
la Festa Major d’Estiu de Parets del Vallès 
2014.
El tema d’enguany és el 18è aniversari de 

la Festa de la Pedra del Diable. Els 
treballs han d’incloure aquest text: Festa 
Major 2014. Parets del Vallès. 25, 26, 27 i 
28 de juliol.
Poden participar-hi totes les persones 
interessades majors de 16 anys. Cada 
participant pot presentar un màxim de tres 
propostes, originals i inèdites.
Les propostes s’han de presentar en un 
suport rígid d’una mida mínima de DIN-A4 
i màxima de DIN-A3, i, a més a més, en un 
CD ROM.
La tècnica a utilitzar és lliure, tot i que es 
valorarà l’ús de les noves tecnologies. S’ha 
de tenir en compte que la proposta ha de 
ser aplicable a una samarreta i al progra-
ma de Festa Major (11 cm d’amplada per 
15 cm d’alçada).
Les propostes s’han de presentar en un 
sobre tancat amb un pseudònim, acom-
panyat d’un altre sobre a l’interior del qual 
hi constaran les dades personals de l’autor 
(nom, edat, DNI, adreça, número de telèfon 
i adreça electrònica).
Les propostes s’han de lliurar a les oficines 
del Servei de Cultura, al Centre Cultural 
Can Rajoler, abans del dia 1 de juny de 
2014.
S’atorgarà un premi únic de 500 euros 
bruts a la proposta guanyadora. El premi 
pot quedar desert si cap proposta reuneix 
les característiques i/o necessitats que 
regulen aquestes bases.

bases

disseny
concurs

2014
parets
del vallès

festa major d’estiu

principals

Podeu consultar les bases completes
a www.parets.cat

Taller de tir amb arc

9 de maig, de 17 a 20 h

Jardí Casal de Can Butjosa

Disco Jove
11 de maig, de 17 a 20 h

Casal Can Butjosa

Amb l'actuació de DJ local 

Activitat per a joves de 13 a 17 anys

El Casal fa 25 anys

23 de maig

Exhibició dels cursos i tallers del 

Casal i moltes sorpreses més!

Competició d’scooter

17 de maig, a la plaça Espanya

A partir de les 16 h, inscripcions, 

exhibició i competició d'scooter

Concert grups locals

16 de maig a les 22 h

Casal Can Butjosa

Exposició de pintura

30 de maig. Inauguració a les 19 h

Sala d'exposicions Can Rajoler

a càrrec dels alumnes de  pintura

de Can Butjosa

Juguem a Paintball!

31 de maig, de 12 a 15 h

Al costat del Bike Circuit Parets
Dinamitza: Daema Aventura

Curs avançat de DJ

A càrrec d'Omar Rosales Expósito

Del 5 al 23 de maig

De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h

Cal Jardiner

Per a joves de Parets de 14 a 30 anys

Places limitades

Preinscripcions al Casal de Can 

Butjosa fins al 30 d'abril

Totes
les activitats
són gratuïtes

Casalde
CULTURA

CANButjosa
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COMERÇ LOCAL

Les botigues omplen el carrer 
Més d’una vintena de comerços del mu-
nicipi van participar, a final del mes de 
març, en la darrera edició de la Botiga al 

carrer, on també van estar representades 
entitats com Parets Contra el Càncer o la 
PAH. Durant el matí, la colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets del Vallès, 
acompanyats de la figura del Gall, van 
visitar els estands i van recórrer l’espai 
de la fira. L’activitat també va comptar 
amb animació infantil, sorteigs de vals 
de compra, un taller de kendama i xoco-
latada per als assistents.
La Botiga al carrer està organitza-
da per l’Associació de Comerciants de 
l’Eixample de Parets (ACEP), amb el su-
port de l’Ajuntament, amb l’objectiu de 
promoure el comerç local i de proximitat.

Parets acull la 1a Fira del Motor i concentració de camions decorats
Parets del Vallès es convertirà en l’aparador del sector de l’automòbil durant la 1a Fira 
del Motor i concentració de camions decorats, que tindrà lloc el dissabte 24 de maig, a 
partir de les 9 h. La fira ocuparà l’entorn del restaurant Llevantpark, al polígon industrial 
Llevant, i l’espai del Bosc de Taules, on s’instal·laran carpes amb una mostra de novetats 
i productes relacionats amb el món dels vehicles. 
L’objectiu de la jornada és aprofitar la proximitat del Circuit de Catalunya, considerat un 
dels actius diferencials de la comarca, atès el seu elevat grau de referència en l’àmbit 
nacional i internacional, per tal de dinamitzar i reforçar de cara al futur, la indústria del 
sector del motor situada al municipi. 

Ball, concerts i jocs per a la mainada durant tot el dia
La celebració s’iniciarà amb l’arribada dels camions participants que, posteriorment, 
desfilaran pels carrers del municipi per mostrar les creacions artístiques que llueixen 
els vehicles. 
En el marc de la fira, a les 11.30 h tindrà lloc l’actuació de les colles de Ball de Gitanes 
de Parets.  
L’aparcament del restaurant Llevantpark acollirà jocs per a petits i grans amb Cars slide 
i un circuit inflable amb karts de pedals. 
Cap al migdia es podrà gaudir del menú “Festa del camió” i, a les 18 h, tindrà lloc el lliu-
rament d’obsequis als participants i l’actuació musical dels joves components del grup 
paretà The Downtown Beggars. A la tarda, a partir de les 19 h, hi haurà la possibilitat de 
fer un vol captiu amb globus aerostàtic. A les  21 h, els camions tornaran a fer la cercavila 
pels carrers del poble, tot just abans de l’actuació musical i el ball a càrrec de La Salseta 
del Poble Sec, que es farà a les 23 h. 

FIRA DEL MOTOR CONSUMSCAC

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

Nou sistema de la facturació de la llum per al petit consumidor
Des de l’1 d’abril ha canviat la manera per la qual es calcula el preu de l’energia en la 
factura del petit consumidor i s’ha donat a les companyies elèctriques un període màxim 
de tres mesos perquè facturin amb el nou sistema. 
El passat 29 de març es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel 
qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor 
(PVPC) d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació. Aquest nou sistema de 
Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) canvia la manera per la qual es calcula 
el preu de l’energia en la factura del petit consumidor: abans es fixava mitjançant una 
subhasta trimestral i ara es facturarà a partir del preu del mercat d’electricitat. Durant 
aquest període transitori, les factures emeses es calcularan amb el preu de l’electricitat 
del primer trimestre de 2014. A la primera factura emesa amb el nou sistema, s’ajustarà 
aquest preu al preu real de mercat i es retornarà una quantitat pel fet que el preu de 
l’electricitat en el mercat durant el primer trimestre ha estat inferior a l’establert.
Alternatives al PVPC: les persones que desitgin que el preu de l’electricitat que s’apliqui 
al seu consum sigui el mateix durant tot un any, podran contractar aquest preu durant 12 
mesos. Les empreses comercialitzadores de referència estan obligades a oferir aquest 
preu com a alternativa al PVPC. Aquestes ofertes es poden comparar al web de la Co-
missió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) des del 15 d’abril. També podran 
contractar el subministrament amb qualsevol companyia en el mercat 
lliure, d’acord amb el preu i les condicions que en el seu cas es pactin. 

HORARIS COMERCIALS

Obertura de comerços en festius
El Servei de Comerç de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès i les associacions de 
comerciants van acordar, durant la darre-

ra reunió celebrada aquest mes de març 
a la Sala Cooperativa, les noves dates 
d’obertura dels establiments comercials 
durant els dies festius dels anys 2014 i 
2015. Concretament, s’han fixat dos dies 
festius addicionals d’obertura autorit-
zada a tota Catalunya que, en el cas de 
Parets del Vallès, seran, per a l’any 2014, 
el 14 i 28 de desembre i, per a 2015, el 13 
i el 27 de desembre. 
Tot i que la decisió definitiva resta pen-
dent de l’aprovació del ple de la corpora-
ció, l’acord va comptar amb el consens 
i la unanimitat dels representants dels 
comerços de la vila.
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La Sala Polivalent de Montmeló va acollir, el passat 28 
de març, la 4a Gala de Lliurament de Premis Vallès Visió. 
L’esdeveniment va comptar, entre d’altres, amb la pre-
sència dels alcaldes i regidors dels municipis que formen 
part del Consorci Teledigital Mollet, membres del Consell 
Consultiu i Assessor del CTM i representants de l’activitat 
socioeconòmica del Baix Vallès.
Durant la gala, conduïda pels periodistes Sara Escriu i 
Albert Maspons, es van lliurar els premis que els dife-
rents ajuntaments i la televisió del Baix Vallès atorguen 
a aquelles persones o entitats que han ressaltat durant 
l’any per diversos motius. 

En aquesta ocasió, la Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH) de Parets va rebre el guardó pel seu compromís 
social i la seva lluita pel dret a un habitatge digne.
L’acte va comptar amb les actuacions del Grup de Gòs-
pel de Montmeló, el Grup de l’Escola de Dansa Antonio i 
Fuensanta o les guitarres i la coral de l’Escola Municipal 
de Música de Montmeló. 
En el marc de la celebració, també es va fer un recorre-
gut per la trajectòria del canal baixvallesà durant aquests 
quatre anys de vida. 
Es poden veure les imatges íntegres de l’esdeveniment a 
la pàgina web del canal www.vallesvisio.cat.

La PAH de Parets, guardonada a la 4a edició dels Premis Vallès Visió
Els premis es lliuren a persones o entitats que han estat notícia rellevant durant el darrer any d’emissió

Coneix el món amb els Viatgers de RAP107
L’emissora municipal RAP107 convida els seus oients 
a conèixer món a través del programa Viatgers, un es-
pai on els paretans i paretanes expliquen les seves 
experiències personals durant els viatges que han fet 
per diferents indrets del planeta. El programa, conduït 
per Carles Font, s’emet els divendres a les 11 h i té una 
durada de 30 minuts. Fins al moment els viatgers han 
descobert Hawaii, Nicaragua o Mèxic. Pròximament 
ens parlaran de Londres, Islàndia i altres racons i ciu-
tats del món.

Badabam! el nou programa de màgia a VV
El parc la Linera de Parets ha estat l’escenari escollit 
per a l’estrena del programa Badabam! el nou espai 
de màgia del canal Vallès Visió. El magazín, que va 
començar el 10 d’abril, està presentat pel mag molle-
tà Kilin Mag i s’emetrà cada dijous, a les 21 h, des de 
cada un dels municipis que formen el Consorci Tele-
digital Mollet.

Jaime Rodríguez, entrevistat a El Periódico
El director de cinema paretà, Jaime Rodríguez, ha estat 
el protagonista de l’entrevista que la contraportada 
del diari El Periódico de Catalunya dedica a persones 
d’interès. Rodríguez, director del curtmetratge Zom-
bification, és també autor del curt Jijí-Cucú i actual-
ment treballa en el muntatge de la seva última obra 
Intelligent glasses. L’entrevista es pot trobar a l’edició 
del 15 d’abril.

Nova pàgina dels comerciants de Parets
Els botiguers de Parets compten amb una nova pàgina 
de Facebook. ‘Comerciants de Parets’ és el nom del 
nou lloc creat amb l’objectiu de compartir les notícies 
i esdeveniments que afecten el sector comercial de la 
població. Per afegir-s’hi, només cal tenir una botiga o 
comerç al municipi i una adreça de Facebook.

EN 2 MINUTS...

 Els membres de la PAH, acompanyats de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, durant la recollida del guardó

Termini per a la presentació de 

sol·licituds:
Fins al 2 de maig de 2014, a l’OAC de 

l’Ajuntament

Els contractes seran de 4 mesos i del 

70% de la jornada

Requisits d’accés
• Estar en situació legal d'atur.
• No haver participat en cap Pla d’Ocupació 
durant el 2013.
• Estar inscrit al Servei Local d'Ocupació de 
Parets del Vallès (SLOP).
• Estar empadronat al municipi amb anterioritat a 
l’aprovació de les bases 22/11/2013.
• Es valoraran les rendes més baixes per unitat 
familiar i les carregues familiars (fills menors de 
25 anys en situació d’atur).
• Es valorarà la formació o l’experiència en aquest 
àmbit.
• Es valoraran els aspectes relacionats amb la 
situació sòcio-laboral. 
• Es tindrà en compte la paritat de gènere 
(proporcionalment al nombre de sol·licituds 
presentades).
• En la plaça de conserge es prioritzaran les 
persones majors de 45 anys.

Nota IMPORTANT: si s’ha lliurat la documentació en 
l’anterior PPOO (març 2014) només cal presentar el 
full de declaració responsable.

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

i a les ofertes de l’SLOP

Nous Plans d’Ocupació Local

Documentació que cal 

presentar
• Sol·licitud (es fa des de l’OAC)
• Declaració responsable per a sol·licitants 
del Pla d’Ocupació (recollir a l’SLOP i a 
l’OAC).
• Currículum vitae.
• DNI o permís de treball.
• Justificants dels ingressos familiars que 
s’han fet constar a  la declaració responsa-
ble aportada.
• Justificants de les experiències laborals 
relaciones amb l’àmbit d’actuació.
• Justificació de la formació relacionada 
amb l’àmbit d’actuació.

 Només en cas de no autoritzar que l’Ajuntament faci la consulta de les dades personals referides per aquesta convocatòria, cal adjuntar:
• Certificat del SOC conforme no es percep cap prestació. Aquest certificat es pot obtenir a l’OTG  de Mollet del Vallès o per internet 

www.oficinadetreball.cat  (tràmits en línia).
• Certificat de convivència.

11 operaris/es

de manteniment 

de l’espai públic

i 1 conserge

(Ref. PPoo-M14)
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L’Ajuntament de Parets del Vallès ha presentat, als repre-
sentants de les onze escoles del municipi, el joc de titelles 
que el taller Creacions Tallaferro ha creat amb 9 perso-
natges de la Llegenda de la Pedra del Diable. A més del 
joc de titelles, tots els centres escolars han rebut el guió 
de la llegenda en format infantil adaptat per Marta Garcia. 
L’objectiu és que els nens i nenes de totes les escoles 
aprenguin a representar ells mateixos la llegenda amb els 
personatges que s’han creat: en Llucifer, en Marcel, l’Eli-
senda, les veïnes, la Pedra del Diable, la Bèstia, el Gall i en 
Bitru. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi la Companyia 
La Titellaire va fer la primera representació de la llegenda 
a la plaça de la Vila i posteriorment la podran veure els 
alumnes de totes les escoles paretanes. Els titelles s’han 

Presentat el joc de titelles de la Pedra del Diable
La Companyia La Titellaire va fer la primera representació coincidint amb la Diada de Sant Jordi

elaborat a partir d’uns motllos de guix amb cartró pedra i 
s’han pintat amb pintura acrílica excepte els ulls, on s’ha 
utilitzat oli, per intentar que les figures fossin el més re-
alistes possibles. Paral·lelament, s’ha estrenat un petit 
teatrí que ha creat el veí de Parets, Ramon Talarn, i que 
serveix d’escenari per a les representacions.

Tradicions i festes populars paretanes
L’Ajuntament també ha lliurat a les escoles el Joc de les 
tradicions i festes populars de Parets. El joc s’ha elaborat 
a partir dels treballs realitzats pels alumnes de quart curs 
de primària dels tallers de ceràmica i consisteix en un 
bloc de fitxes amb fotografies i textos referits a les festes 
i tradicionals locals.

Aules d’estudi per preparar els exàmens 
Del 24 de maig al 6 de juliol romandran obertes les 
sales d’estudi situades a la masia de Cal Jardiner. 
L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres, de 16 
a 23 h, i els dissabtes i diumenges, de 9.30 a 21 h. Les 
aules estaran tancades el dimarts 24 de juny coincidint 
amb la festivitat de Sant Joan. A més, també estan a 
la disposició de tots els estudiants de Parets les dues 
biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler, consultant prè-
viament els horaris d’obertura.

Preinscripció a l’Escola Municipal de Música
Del 12 al 23 de maig es podran fer les preinscripcions 
per al curs 2014-15 a l’Escola Municipal de Música de 
Parets. L’horari serà de 16 a 21 h, a la mateixa escola 
situada al parc la Linera. Entre l’oferta del centre de 
formació hi ha classes d’iniciació musical (5 a 7 anys), 
llenguatge musical, piano, guitarra clàssica i elèctri-
ca, baix elèctric, violí, flauta travessera, saxo, bateria, 
combo modern, orquestra, corals, conjunt instrumental 
i cursos per a adults.

L’Institut Torre Malla participa a les proves Cangur
Un grup de 15 alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Torre 
de Malla van participar a les proves Cangur de mate-
màtiques que van tenir lloc a l’Institut Gallecs de Mo-
llet. La prova va consistir en la realització de 30 reptes 
matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada. 
Tots els estudiants van rebre un diploma de certificació 
i el pin cangur verd (corresponent al Nivell 1). D’altra 
banda, el centre farà el lliurament simbòlic a l’Hospital 
de Granollers de 500 grues de paper que van construir 
en un acte solidari amb la Marató de TV3.

EN 2 MINUTS...

7a edició de la Setmana de la família
Del 12 al 18 de maig les escoles de Parets del Vallès or-
ganitzen activitats obertes als pares i mares dels alumnes 
en el marc de la programació de la Setmana de la Família. 
Enguany, la XEF (Xarxa de debat educatiu amb i per a les 
Famílies) ha previst una xerrada sota el títol ‘Els nos-
tres conflictes de cada dia’, a càrrec de M.Helena Tolosa, 
mestra, psicopedagoga, logopeda i terapeuta familiar, el 
dijous 15 de maig, a les 18 h, a l’Escola Municipal Pau 
Vila. Les inscripcions per assistir-hi es podran fer abans 
del 12 de maig. Com a cloenda de la programació s’ha 
previst una activitat, oberta a tothom, el diumenge 18 de 
maig durant tot el dia al parc la Linera. 
D’11 a 14 h, hi haurà els espais de jocs ‘Som petits’ i 
‘Fes-te gran’, tallers ‘Imantem les normes’ i ‘El clauer del 
civisme’ i un dinar pícnic. A les 17.30 h, al mateix parc, es 
farà la representació de l’espectacle ‘Carretó de contes’, 
a càrrec de Festuc Teatre, un recull de diversos contes 
populars contats amb teatre i titelles. En cas de pluja, 
l’obra es representarà a l’Escola Municipal de Música.

ACTIVITATS

Celebrada la 4a Setmana de la Salut 
Una jornada lúdica per a petits i grans al parc la Linera i 
la xerrada sobre ‘La importància de l’exercici mental’, a 
càrrec de la neuropsicòloga Noemí Calzado van posar el 
punt i final a la 4a Setmana de la Salut organitzada per 
l’Ajuntament de l’1 al 7 d’abril. Enguany ha estat centrada 
en un altre hàbit saludable: l’exercici mental.

EXERCICI MENTAL

El Pompeu Fabra visita la Casa de la Vila
24 alumnes de 3r curs de primària de l’Escola Pom-
peu Fabra de l’Eixample van visitar aquest mes d’abril 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. Durant la seva esta-
da van poder conèixer com funciona el consistori i van 
realitzar un Ple simbòlic on se’ls va detallar quina és la 
composició de l’Ajuntament i les seves competències.

VISITES ESCOLARS
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XX TROBADA COMARCAL DE GEGANTS DEL VALLÈS 
L’últim cap de setmana del mes de març, Parets es va convertir el la capital gegantera del Vallès, amb la celebració de la XX Trobada Comarcal de Gegants. Malgrat el mal temps, 39 
colles de diferents poblacions vallesanes es van desplaçar fins al municipi per acompanyar el Marcel, l’Elisenda, el Llucifer amb la resta de figures, i els grallers i tabalers de Parets. 
Vam poder veure els nous vestits del gegants, i també com la Marieta, la geganta de Sant Cugat, passava el testimoni de ‘Pubilla del Vallès’ a la nostra Elisenda.
Dissabte al matí, la colla del Gall es va passejar per l’espai de la “Botiga al carrer” tot deixant anar la seva música i animant la festa dels comerciants. A la tarda, totes les colles de 
gegants van fer una cercavila pels carrers del poble i van acabar la festa amb un ball conjunt a la plaça de la Vila. 
Les activitats, però, encara continuen. Fins al pròxim 4 de maig, la Sala d’Exposicions Can Rajoler acull la mostra ‘La Trobada des de les escoles’, un recull d’elements decoratius 
elaborats pels alumnes dels centres educatius del municipi amb motiu de la XX Trobada Comarcal de Gegants del Vallès. A l’exposició, s’hi poden veure dibuixos, figures, cartells 
i tota mena de peces de decoració que els nens i nenes de les escoles havien construït per lluir-los durant el cap de setmana de la celebració i que no van poder mostrar-los al 
públic a causa de la pluja.



25 d’abril de 2014 15CULTURA

Les parades de llibres i flors a càrrec de les llibreries i 
floristeries de Parets han estat, un any més, les protago-
nistes de la Diada de Sant Jordi. Durant tot el dia es va 
celebrar a la plaça de la Vila la 4a Marató de lectura, una 
iniciativa de la Biblioteca Can Rajoler, protagonitzada pels 
lectors i lectores del nostre municipi. 
Aquest centre de lectura va aprofitar la jornada per recollir 
llibres de segona mà per a la campanya solidària Recicla 
Cultura. El Niu d’Art Poètic va organitzar recitals poètics 
i va exposar llibres d’autors locals i comarcals. Els més 
menuts van poder gaudir a la tarda de jocs inflables, de 
l’estrena de la representació en titelles de La llegenda de 

Sant Jordi triomfa de nou a Parets del Vallès
El bon temps fa que la jornada sigui una de les més participatives dels darrers anys

la Pedra del Diable i d’un espectacle musical amb can-
çons i danses de Sant Jordi, organitzat per Rialles Parets. 
Com en anys anteriors la tabalada i la ballada d’esten-
dards organitzada per la Colla de Diables va posar el punt 
final a les activitats de la Diada del llibre i la rosa. Paral-
lelament la Biblioteca Can Butjosa i els Casals Municipals 
de Gent Gran també van celebrar Sant Jordi. 
Als Casals es va programar un recital de música i poesia, 
es va fer l’obsequi de roses, intercanvi de llibres i ball en 
viu. A més, durant tot el dia joves voluntaris de Can But-
josa van visitar les escoles i la Residència Pedra Serrada, 
per explicar-hi contes.

Cantada de Caramelles per Pasqua
El pròxim diumenge 27 d’abril, a les 11 h, la Societat 
Coral Art i Unió farà la tradicional cantada de carame-
lles, cançons típiques de l’època de Pasqua, davant de 
la porta de la Casa de la Vila. A les 12.15 h traslladarà 
l’actuació al Bar la Plaça i l’endemà dilluns 28 d’abril, 
a les 17.15 h, la coral cantarà les caramelles als avis i 
àvies de la Residència Pedra Serrada.

Nova junta del Niu d’Art Poètic 
L’assemblea de socis reunida el passat 20 de març va 
escollir Jaume Anfruns com a nou president de l’entitat 
cultural. La resta de membres de la junta són: Isidre 
Oller (vicepresident), Pilar Anglarill (secretària), Ramo-
na Arimon (tresorera) i, com a vocals: Joan Sala, Carme 
Manau i Maria Marquès. La reunió va servir per donar 
a conèixer tot el programa d’activitats d’aquest any.

Ballades de la Colla de Gitanes de Parets
Coincidint amb l’aniversari de la Unió de Germandats, 
demà dissabte, a les 19 h, a la plaça de la Vila, actuarà 
la colla de petits i grans del Ball de Gitanes. Del ca-
lendari d’actuacions en destaca la visita el 3 de maig 
a Chillúevar (Jaén) en el marc del viatge d’intercanvi 
cultural. A més, el 10 de maig hi haurà la ballada anual 
a la plaça de la Vila de Parets i el dia 18, a Mollet.

Es creen dues noves entitats locals
Sultans of Bong i Voluntaris per l’Hospital de Granollers 
són les dues noves associacions culturals i socials que 
s’han creat a Parets. Sultans of Bong és una entitat que 
vol promoure la música a través de concerts i promo-
cionar els grups locals a través de dues àrees: rock al-
ternatiu i ‘metal’. L’Associació Voluntaris per l’Hospital 
de Granollers és formada per ciutadans de Parets que 
desenvolupen la seva activitat com a voluntaris en 
aquest equipament sanitari.

Nou senzill de la banda paretana Grushenka
Enredo interesante i Siento que volverás són les dues 
noves cançons que formen part del nou single dels 
Grushenka i que ha editat en format digital El Genio 
Equivocado. El senzill de la banda paretana formada 
per Xavi, Laia i Nil servirà de pont per enllaçar amb el 
nou LP que publicaran al llarg del 2014. 

Exposició de ceràmica ‘La indústria a Parets’
Del 9 al 25 de maig es podrà veure al Centre Cultural 
Can Rajoler l’exposició dels treballs de ceràmica que 
han elaborat els alumnes de quart de primària  de les 
escoles Lluís Piquer, Pompeu Fabra, Vila Parietes, Pau 
Vila, ACESCO i Nostra Senyora de Montserrat. Enguany, 
el tema triat pels tallers creatius ha estat el teixit indus-
trial de Parets. En les edicions anteriors han treballat 
sobre les festes i tradicions, les masies, l’antiga fàbri-
ca tèxtil La Linera i el projecte Parets, poble lector. La 
inauguració de la mostra tindrà lloc el divendres 9 de 
maig, de 9 a 12 h.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Visites escolars al Bosc de Llibres
Un grup de 25 alumnes de 5è de primària de l’ACESCO ha 
encetat les visites de les escoles paretanes al Bosc de 
Llibres de Can Jornet. La Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa és l’encarregada de conduir l’itinerari per aquest 
espai. Enguany, com a novetat, l’Ajuntament i el Servei 
d’Educació fan la donació d’un exemplar de cada llibre del 
Bosc als centres que ho sol·licitin. Les pròximes visites 
previstes són el 22 de maig, 1r d’ESO de la Secció Institut 
Parets II i el dia 28, 5è de primària del Vila Parietes.

BOSC DE LLIBRES PLUSVÀLUA
Setmana Cultural de l’Escola de Música

Del 19 al 22 de maig tindrà lloc la 15a edició de la Set-
mana Cultural de l’Escola Municipal de Música de Parets 
del Vallès. Els actes s’iniciaran dilluns 19 de maig amb 
el concert anual a càrrec dels alumnes de les classes 
d’iniciació del centre, que habitualment es celebrava per 
la Diada de Sant Jordi i que enguany ha canviat de data 
per qüestions de calendari. El mateix dia, el professor 
de l’escola Javier Herrera presentarà el seu nou disc a 
l’auditori. Dimarts 20 de maig, hi haurà una audició a cà-
rrec dels professors del centre, oberta a tothom, sota el 
títol Música i cinema. 
Per al públic en general tindrà lloc -el mateix dimarts-
el taller ‘El Carnaval dels animals’ mentre que la resta 
d’alumnes de l’escola participaran en altres tallers. El plat 
fort de la Setmana Cultural serà l’habitual botifarrada al 
parc la Linera que es farà dimecres 21 de maig a la tarda. 
El darrer dia, dijous 22, s’ha previst un taller de danses 
tradicionals per a tota la població i el concert presentació 
del DVD de l’Orquestra de guitarres de l’Escola de Música.

MÚSICA

 La plaça de la Vila va acollir bona part de la programació d’activitats de la Diada de Sant Jordi, 23 d’abril
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Pedro Antonio Fernández i Abdul El Bouchikhi Rifi for-
men un autèntic equip. Tots dos van coincidir al Club 
Atlètic Mollet i aquesta ja és la segona temporada que 
s’entrenen a les pistes del Club Atletisme Parets. En el 
darrer Campionat d’Espanya de pista adaptat, l’atleta de 
18 anys, millor esportista paretà el 2013, va assolir la 
primera posició en la final dels 800 metres, un resultat 
que arriba després d’un intens treball conjunt. De fet, tal 
com explica Fernández, gairebé s’entrenen diàriament per 
poder aconseguir les marques desitjades.
Resident a Montmeló, Pedro Antonio Fernández va co-
mençar a practicar l’atletisme fa 4 anys amb l’ONCE a 
l’Hospitalet. Tot i les seves limitacions visuals va demos-
trar des de l’inici les bones aptituds per practicar l’esport. 
El jove atleta lamenta que, enguany, a causa dels estudis 

-cursa 2n de Batxillerat- ha hagut de reduir les sessions 
preparatòries. Malgrat això, s’ha proclamat campió d’Es-
panya i ara lluita per fer-se amb una plaça a l’Europeu de 
Gal·les (Regne Unit) que tindrà lloc el juliol que ve. Fernán-
dez necessita una marca de 4:09 i haurà de progressar 
de valent per poder competir a la prova. El seu entrenador 
i també atleta en actiu, Abdul El Bouchikhi, destaca de 
Fernández el seu esperit competitiu i la gran capacitat de 
treball del jove atleta del CA Parets. 
Aquest, però, no és l’únic cas d’un atleta amb limitacions 
visuals al club paretà. Des fa temps també s’entrena la 
jove Laura Bran que, tot i no estar federada, competeix 
amb l’ONCE. L’esportista té com a guia d’entrenament a 
les pistes paretanes la mare d’una de les atletes, Mayte 
Juárez.

Miguel Luque ja té la mínima per l’Europeu
El nedador paralímpic paretà ja disposa de la marca mí-
nima necessària, en la modalitat de 50 metres braça, per 
participar al Campionat d’Europa de natació adaptada 
que tindrà lloc a Eindhoven (Holanda) del 4 al 10 d’agost. 
Miguel Luque va assolir la mínima durant la celebració 
del Campionat d’Espanya que va tenir lloc a la piscina del 
Mundial 1986 de Madrid. L’esportista del CN San Rafael 
de Barcelona va quedar campió d’Espanya en les proves 
de 50 metres braça i 150 metres estils. A més, va quedar 
segon en 50 metres esquena i 50 metres lliures i tercer 
als 100 metres lliures. En 50 braça, Luque va aconseguir 
un temps de 52:02 quan la marca necessària per assolir 
la classificació per a l’Europeu de natació era de 52:07.
Durant el cap de setmana passat, Miguel Luque ha format 
part de l’equip espanyol que ha pres part a l’Open britànic 
de natació celebrat a Glasgow (Escòcia) amb el sistema 
multi-disability. El nedador paralímpic va obtenir la me-
dalla de bronze en els 150 metres estils, va quedar 7è en 
50 metres esquena i va ser desqualificat a la final dels 50 
braça tot i obtenir, en la prèvia, el segon millor temps del 
campionat: 50:21. Els responsables de l’equip espanyol 
han presentat una reclamació per aquest fet. 
La pròxima competició per a Luque serà el Campionat de 
Catalunya de natació adaptada, que es farà diumenge 27 
d’abril, a Sabadell.

Pedro Antonio Fernández, campió d’Espanya en 800 metres
L’atleta invident del Club Atletisme Parets lluita per aconseguir la marca per al Campionat d’Europa

NATACIÓ
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La marxa popular de resistència La Bastarda que orga-
nitza el Club Esportiu d’Activitats de Muntanya (CAM) es 
supera any rere any. La cinquena edició, celebrada el 12 
d’abril, va reunir 250 caminadors que van completar el 
recorregut de 39 quilòmetres entre Sant Martí de Cente-
lles i Parets. A més, 70 dels 320 participants van córrer 
La Klandestina, la cursa de muntanya que ressegueix la 
mateixa ruta de La Bastarda. El punt de trobada de les 
dues sortides va ser l’estació de tren de Parets. Les dues 
activitats no eren competitives i per això l’organització no 
oferia classificacions finals ni cronometratge. Els parti-
cipants van poder gaudir de les espectaculars vistes des 
dels Cingles de Bertí, Sant Miquel del Fai o van poder pas-
sar per la Vall del Tenes. Durant el recorregut, l’organitza-
ció -formada per uns 40 voluntaris- va establir diversos 
controls i avituallaments líquids i sòlids. Tres membres de 
l’Associació de Protecció Civil van donar suport a aquesta 
activitat, que va finalitzar a la plaça de la Vila de Parets.

MARXA MOTOCICLISME
320 participants a ‘La Bastarda’ i a 
‘La Klandestina’ organitzada pel CAM 

El pilot Iker Vera enceta la temporada 
debutant a la categoria de Moto-4

El pilot paretà de motociclisme Iker Vera va quedar en 
setena posició a la primera cursa de la Copa d’Espanya 
de velocitat que es va córrer el passat diumenge al circuit 
d’Alcarràs (Lleida). Vera va patir alguns problemes amb 
els recanvis de la motocicleta després d’haver trencat els 
dos motors. Finalment, el pilot paretà va poder disputar la 
cursa amb un motor de la temporada passada. 
El cap de setmana anterior, Iker Vera havia quedat en se-
gona posició a la cursa del Mediterrani celebrada també 
al circuit d’Alcarràs. Vera, d’11 anys, estrena categoria 
aquesta temporada passant dels 80 cc -en dos temps- a 
Moto-4. El calendari de la Copa d’Espanya de motociclis-
me 2014 consta d’onze proves, la més immediata serà el 
20 de maig a Jerez de la Frontera. Iker Vera continua en-
guany a l’equip de Jorge Lorenzo, el Team 99 OXD. L’any 
passat, el jove pilot paretà va quedar setè a l’Estatal de 
80 cc tot i ser el primer any com a corredor en circuit gran 
de motociclisme.

EN 2 MINUTS...
Conveni entre Ajuntament i Pàdel Parets 
El pròxim dimecres 30 d’abril, a les 13.30 h, tindrà lloc 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament la signatura del con-
veni entre el consistori i Pàdel Parets amb l’objectiu 
de donar suport i dinamitzar aquest esport entre els 
alumnes de les escoles, les persones amb discapaci-
tat, la gent gran i les persones aturades de la locali-
tat. Entre els acords del conveni hi ha la creació del 1r 
Trofeu de Pàdel Vila de Parets, obert a la participació 
de tota la ciutadania.

Canvis en el traçat de la Parets-Montserrat
El Centre Excursionista Parets ha perfeccionat el re-
corregut de la marxa de resistència i trail prevista el 10 
de maig. Així, s’han substituït -en el tram de Parets a 
Matadepera- més de 6 quilòmetres d’asfalt per pista o 
corriols. Amb l’eliminació gairebé total de la pujada a 
Sant Feliu del Racó s’eviten els 3 quilometres d’asfalt 
continuat i el nou traçat només fa els últims 900 me-
tres. La marxa tindrà un recorregut total de 60 kms i 
100 metres més de desnivell positiu. El nombre màxim 
de participants és de 400 persones.

Eleccions a la presidència del FS Parets
L’assemblea de socis del Futbol Sala Parets celebrada 
el passat 9 d’abril va donar compte de la dimissió de 
la junta directiva presidida per Cayetano Clemente i va 
convocar eleccions per escollir el nou president. Fins 
al 26 d’abril resta obert el període per presentar can-
didatures adreçades a la Junta Electoral. Del 27 al 30 
d’abril es proclamaran les candidatures i les eleccions 
seran el 15 de maig.

Pastor guanya les eleccions al CF Parets
La candidatura encapçalada per Pablo Pastor, presi-
dent des de fa 4 anys, va resultar guanyadora en la 
jornada electoral celebrada pel Club de Futbol Parets el 
30 de març. Pastor va rebre 49 vots mentre que l’altre 
candidat, Julià Ortiz, excoordinador del futbol base, va  
obtenir 28 suports dels 77 socis que van exercir el seu 
dret a vot.

Xerrada sobre motivació esportiva
Uns 80 entrenadors/es i monitors/es dels clubs i les 
escoles esportives de Parets van assistir a la xerrada 
‘Com gestionar la motivació’ que va anar a càrrec de 
Jose Miguel Herrera. El coach executiu i esportista va 
transmetre als assistents les seves experiències per-
sonals per assolir els objectius i reptes a través del 
treball en equip, la constància i la planificació. Herrera 
va destacar per damunt de tot la comunicació, una eina 
fonamental per aconseguir l’èxit a l’esport o en qualse-
vol altra faceta de la vida. 

El Club Patí Parets obté sis podis al Català
En categoria sènior, Isabel Repullo va quedar campiona 
de Catalunya i Sara Castillo, tercera, en la competició 
celebrada al Pavelló Riera Seca de Mollet. En juvenil, 
Meritxell Pena, va quedar segona classificada i Gemma 
Serra, tercera. En cadet, Mireia Pena va ser segona i Sa-
ray Gutierrez, tercera. Totes dues s’han classificat per 
al Campionat d’Espanya (figures obligatòries) que es 
farà a Poliesportiu de Parets els pròxims 27 i 28 de juny.

El CB Parets, a prop de la promoció d’ascens
L’equip sènior masculí del Club Bàsquet Parets, de 3a 
Catalana, es troba a un pas de disputar la promoció 
d’ascens a 2a. A manca de 3 jornades per al final de la 
lliga, l’equip de Manel Ponce és segon classificat amb 
20 victòries i 7 derrotes. Si demà dissabte, a les 19 h, 
els paretans guanyen el Sant Pere de Terrassa B tindran 
gairebé garantida la promoció. 

Marc Saez, campió de Catalunya universitari
L’atleta del CA Parets, Marc Saez Cobos, va quedar pri-
mer als 3.000 m obstacles del Campionat de Catalu-
nya universitari que es va celebrar a les pistes de Can 
Dragó de Barcelona. Saez, que també representava a 
la Universitat Politècnica de Catalunya, va guanyar la 
prova i el campionat. De la seva banda, l’atleta juvenil 
Hug-Roger Paradís va quedar tercer en 200 metres, 
fora de concurs.

Joaquim Rodríguez ha estat el guanyador de la 94a edi-
ció de la ‘Volta Ciclista a Catalunya’ disputada del 24 al 
30 de març. El ciclista paretà del Katusha revalida així el 
títol assolit el 2010 quan la prova va finalitzar al traçat del 
Circuit de Catalunya, a Montmeló.
En l’edició d’enguany ‘Purito’ es va situar líder de la clas-
sificació general després d’endur-se la victòria en la ter-
cera etapa que anava de Banyoles a la Molina (Alp). La 
bona actuació realitzada en la resta d’etapes li va perme-
tre mantenir el primer lloc fins al final. 
Rodríguez va resistir les vuit voltes al circuit de Montjuïc i 
va poder mantenir el seu marge escàs sobre el madrileny 
Alberto Contador i el nord-americà Tejay Van Garderen, 
que el van acompanyar en en el podi final. ‘Purito’ va voler 
remarcar el paper del seu equip en la consecució d’un 
triomf molt apretat que arriba tot just a l’inici de la tem-
porada. Joaquim Rodríguez va voler agrair el canvi de 
circuit final, perquè poques organitzacions fan això per 
la seguretat dels ciclistes.
Com a curiositat cal destacar que la victòria de ‘Purito’ 

Joaquim Rodríguez guanya la ‘Volta 2014’

en la tercera etapa a la Molina, el 26 de març, va coincidir 
amb el 10è aniversari del seu triomf a la Setmana Cata-
lana del 2004 que va finalitzar a Parets del Vallès.
Abans de prendre part a ‘La Volta’, el ciclista del Katusha 
va iniciar la temporada competint al Tour de San Luis, el 
de Dubai i el d’Oman.

Clàssiques abans del Giro d’Itàlia
Un dels reptes d’aquesta temporada de Joaquim Rodrí-
guez serà guanyar el Giro d’Itàlia que tindrà lloc del 9 
de maig a l’1 de juny. Abans de prendre part a la ronda 
italiana, participa a tres Clàssiques dels Països Baixos. 
La primera, l’Amstel Gold Race, la va haver d’abandonar 
diumenge, en el quilòmetre 90, a causa d’una caiguda. 
Després de sotmetre’s a unes radiografies en el tòrax 
es va descartar qualsevol fractura i aquest dimecres va 
poder disputar la Fletxa Valona, acabant el 70è després 
de caure a poc del final sense tenir conseqüències. Les 
clàssiques de les Ardennes es completaran el pròxim diu-
menge 27 d’abril amb la Lieja-Bastonya-Lieja.

El ciclista paretà participa aquests dies a les Clàssiques dels Països Baixos abans d’anar al Giro d’Itàlia
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Apostem per les persones, no per les banderes Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Policia i Serveis Socials

L’equip de govern format per Socialistes i Partit Popular, segons algunes informacions, està pre-
parant el trasllat de la policia municipal i els serveis socials a la zona comercial anomenada sec-
tor Iveco. Des del nostre grup creiem que el trasllat de serveis tan importants com aquests dos 
caldria madurar-ho, pensar-ho bé i sobretot no improvisar perquè els trasllats són molt cars i cal 
assegurar-se que el nou emplaçament és el millor dins dels possibles. 
Creiem que en aquest cas no pot passar el que va passar amb el tema de territori i urbanisme, 
que es va ubicar a la Pedra del Diable, amb un cost molt elevat i finalment ha hagut de ser tornat a 
traslladar perquè la decisió va estar mal presa i precipitada. No voldríem que ara passés el mateix 
perquè una altra equivocació d’aquest tipus tornaria a costar molts diners a les  butxaques dels 
paretans.
És evident que tant la policia com serveis socials estan en espais molt reduïts i cal pensar en un 
nou emplaçament, però cal rumiar bé, no improvisar i consensuar un lloc perquè esdevingui defi-
nitiu pel màxim de temps possible.

Pensem que l’equip de govern hauria de buscar el consens amb tots els grups municipals perquè 
el tema és prou important com perquè així sigui, el tema s’ho val. Una altra possibilitat seria fer 
un procés de participació ciutadana.
Quan es va fer la residència d’avis se’ns va dir que la torre que té l’edifici era per destinar-la a 
serveis socials. Ara per què es canvia de pensament, després de gastar tants diners en l’obra? 
Creiem que la part alta de la residència és un bon lloc i discret per ubicar-hi serveis socials.
Pel que fa a la policia municipal entenem que el millor emplaçament passa per prioritzar que 
estigui en un lloc central, probablement prop del CAP.
Tots dos serveis són molt importants i decidir l’emplaçament és cosa de tots.

Motius d’orgull

Societat Civil Catalana, ¡Felicidades!

Esta semana se ha presentado en el Teatro Victoria, Societat Civil Catalana, una plataforma que 
pretende reivindicar una Cataluña abierta dentro de una España de todos, es decir, todo lo contrario 
del modelo que promulgan los nacionalistas del gobierno de la Generalitat, que lo único que quieren 
es dividir, echarnos de España y por supuesto de Europa. 

Artur Mas y Oriol Junqueras pretenden hacer creer a los ciudadanos que lo que quiere la mayoría 
de los catalanes es irse de España, pero eso es absolutamente mentira. El 23 de abril, en el Teatro 
Victoria, hubieran comprobado que sus aseveraciones no se corresponden con la realidad. Cien-
tos de personas  catalanas, contrarias a la opinión de CiU i ERC, se tuvieron que quedar fuera del 
recinto por falta de aforo, porque el teatro estaba repleto. 

Seguramente tacharán a Societat Civil Catalana de ser una plataforma de gente de derechas y 
anti catalana, pero eso es solo basura y mentiras que suelen decir los nacionalistas para tapar las 

realidades. La realidad es sólo una, y es que toda la gente que apoya o pertenece a Societat, es 
simplemente gente que está orgullosa por igual de ser catalana y española. Hay que decir que a 
este movimiento no sólo se han apuntado personas del PP, también hay personas de otros partidos 
que no son precisamente de derechas, pero que tienen una idea de una Cataluña dentro de España.
 
Simplemente, felicitar a este movimiento, y que a nadie le quepa la menor duda que mientras el 
Partido Popular esté en el Gobierno de España, nadie podrá dividir España.

La Coalició vol crear un “nou espai” obert i progressista.

La Coalició ICV-EUiA de Parets ha decidit explorar un “nou espai” per recuperar la participació de la 
gent, més enllà dels partits tradicionals, volem construir una alternativa ciutadana a les maquinàries 
partidistes i per això ens adrecem als ciutadans, moviments socials i tots aquells que vulguin cons-
truir un projecte obert i progressista.

Volem un Parets de tots, on els protagonistes del “Parets al dia” siguin els i les paretanes, els que 
treballen, aturats, botiguers, educadors, estudiants, els que pateixen les retallades en la sanitat pú-
blica, pensionistes i tots aquells que n’estan cansats de pagar els plats trencats de les polítiques 
del PSOE de Zapatero, del PP i de CIU, en definitiva els que desitgen polítiques alternatives per evitar 
que ens ho prenguin tot.

A banda del “nou espai”, tenim altres reptes, la gestió municipal, les eleccions europees on els ciuta-
dans ens hi juguem molt, el referèndum sobre el dret de decidir o eleccions plebiscitàries i les elec-

cions municipals de 2015. Per gestionar-ho ens hem dotat d’un òrgan de coordinació que proposarà 
estratègies de treball per tal d’enfortir l’organització. Formaran part d’aquest consell estratègic en 
Lluís Moreno, Antoni Vicente i Esteve Llanes.

Les propostes de treball sorgides del consell estratègic es desenvoluparan en grups de treball 
oberts a persones, associacions, entitats i partits que hi vulguin participar, avançant així en la línia 
d’obertura a nous espais i participació ciutadana que ens vàrem marcar en el projecte #araésdemà.
El creixement de la Coalició ICV-EUiA a Parets no hauria estat possible sense la tasca que ha des-
envolupat i continuarà desenvolupant el nostre regidor Joan Folguera.

Us hi esperem, al “nou espai” hi ha lloc per a tots els qui vulguin construir en positiu. 

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

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

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

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

El Grup municipal de CIU de Parets hem volgut titular així aquest darrer article del Parets al dia 
per dos motius ben diferents. 
El primer, perquè un membre destacat de CDC de Parets, en Jordi Turull i Negre, veí del nostre poble 
de tota la vida i exregidor del  consistori, ha estat un dels tres escollits representants del Parlament 
de Catalunya per anar al debat que es va produir el passat 8 d’abril al Congrés dels Diputats de 
Madrid, i a més ho va fer molt bé, i això ens omple de satisfacció i d’orgull i des d’aquestes linies 
volem encoratjar-lo a continuar treballant perquè a Catalunya el 9N puguem decidir tots plegats 
quin futur volem per a nosaltres i els nostres fills.

El segon, perquè, per a sorpresa nostra, el Govern Municipal ha decidit tirar endavant un dels punts 
que portàvem en el nostre programa electoral en les darreres municipals i que no és altre que el 
de distribuïr la xarxa WIFI en els parcs i places públiques de Parets, enhorabona! val més tard que 
mai i, pel camí de fer i millorar Parets, els donarem sempre suport.

No obstant, no tot ha estat positiu aquests darrers dies la manera en que s’ha portat un fet entran-
yable per a molts de nosaltres com a veïns com ara l’Agermanament de Parets amb Chilluevar i 
Santo Tomé ha estat de pena, han menystingut entitats culturals del poble fins al punt que tan sols 
la gent de Ball de Gitanes s’atreveix a anar al que havia de ser un intercanvi de cultures catalana 
i andalusa, la resta d’entitats han hagut de refusar la invitació per la quantitat d’incògnites que 
esdevenia el viatge i també volem fer esment que als regidors de l’oposició se’ls ha menystingut, 
no se’ns ha informat de res i quan hem preguntat directament ens han mentit.

Quan trobeu aquest exemplar a la vostra bústia ja haurà passat la Festa més bonica de les que 
es fan a Catalunya, el dia de Sant Jordi, volem des d’aquí felicitar a tots els Jordis i Jordines de 
Parets i desitjar que tots, en la mesura del possible, hagueu rebut un llibre i/o una rosa. 

Perquè ens estimem Parets, és el lema que abandera el Partit dels Socialistes de Parets. Ens 
estimem Parets i ens estimem Catalunya, tant o més que qualsevol altre partit que, de cop i volta, 
tant parla de país i de banderes. I estimar Catalunya, per nosaltres, no és sinònim d’estimar un 
tros de terra marcada per fronteres, per nosaltres Catalunya és la seva gent, la cultura, la llengua, 
la història. 
Hi ha qui intenta fer creure que considerar que la consulta no és una prioritat, és no estimar la terra. 
No és així, i volem deixar-ho clar. Estimem la terra i estimem la seva gent, i precisament per això, 
creiem que hem d’abocar els esforços en allò que la gent necessita: un estat del benestar que la 
dreta ens està retallant, una dreta que a Catalunya es fa dir CiU, i que a l’estat és el PP, una dreta 
que cada vegada fa més diferències entre pobres i rics, una dreta que ens vol privar de sanitat i 
d’educació i de tot allò que, des del treball i la reivindicació, durant dècades hem aconseguit les 
classes treballadores.I l’únic afany que tenim és lluitar contra aquestes injustícies i restablir l’estat 
del benestar que tant ens va costar de construir.

Perquè, algú, amb tant de plateret de Sí i Sí, ha adoptat algun compromís?
Ens tornaran la sanitat que han retallat?
Els mestres que falten a les escoles?
Els ajuts a la dependència?
Garantiran el pagament de les pensions?
Exactament, algú ens pot dir què significa Sí i Sí?

En un altre ordre de coses, val a dir que el PSC de Parets ja ha escollit el candidat a l’alcaldia per a 
les eleccions municipals de 2015. L’actual alcalde, Sergi Mingote, per unanimitat de l’assemblea 
de militants i simpatitzants, tornarà a encapçalar la candidatura socialista.
Pensem que és bo, que a hores d’ara, els paretans i paretanes coneguin quines són les persones i 
els partits que els volen representar als propers comicis. Al carrer ja se’n parla i molts dels rumors 
que circulen diuen que alguns caps de llista no repetiran...
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La Beth té escarlatina
«Que diuen que hi ha passa d’escarlatina a l’escola...» Ara? Al 2014, la 
malaltia (quasi) decimonónica? Heu vist mai Mujercitas –així, en castellà, 
amb un munt de connotacions de tota mena– de la June Allyson i l’Eliza-
beth Taylor? I és clar que sí... Recordeu que la Beth contreu l’escarlatina, 
cau greument malalta i està a punt de morir? Mig país amb el mocador 
a la mà...
L’any 1897, en poc més d’un mes, 6 criatures van morir d’escarlatina a 
Parets, un 1,5% de la població infantil! Potser aquestes dades, d’entrada, 
no sobten; però si traslladem aquest percentatge a l’actualitat, els morts 

que en resulten són 49! Imaginem que el trasbals entre les famílies paretanes degué ser notable. De la mateixa 
manera que devia passar l’any següent, el 1898, amb la diftèria (6 morts entre 0 i 10 anys); o amb la febre tifoide, 
que entre 1898 i 1901, va acabar amb la vida de 28 persones. 
El descobriment i la posterior generalització de l’ús dels antibiòtics va fer reduir, i en alguns casos 
gairebé eradicar, malalties que delmaven la població de manera irremeiable. Per aquesta raó, costa 
comprendre que, amb la dubtosa justificació de la crisi, s’aturin programes de recerca mèdica. O que 
calgui buscar mecenes per tirar endavant l’última fase de desenvolupament d’una vacuna contra la 
tuberculosi. Incomprensible del tot. Gairebé obscè...

QUÈ N’OPINES DE...
que les botigues puguin obrir alguns dies festius?

Ana M. Rosa Mulà
Si realment obren tots els 
comerços arreu, em sem-
bla bé, perquè la gent que 
treballa té més possibilitats 
d’anar a comprar i passejar 
pel poble. Però crec que en 
el cas de Parets poble, cada 
cop hi ha menys comerços i 
haurien d’ajudar més al co-
merç local.

Pol Andrés 
Seria molt positiu, perquè 
el comerç dóna vida a un 
poble. Parets, el cap de 
setmana, està mort, no hi 
ha moviment de gent, però 
és que tampoc hi ha boti-
gues. Amb el poc volum de 
negocis que hi ha, potser 
tampoc seria beneficiós per 
a Parets. 

Francisca Hortal 
Crec que és rendible per a 
les grans ciutats, perquè 
hi ha més moviment de 
gent. Però en un poble com 
Parets, la gent marxaria 
igualment a comprar a fora. 
També cal pensar en els 
treballadors; es contracta-
ria més personal o serien 
els mateixos fent moltes 
hores amb el mateix sou?

Isaac Andrés
Perfecte, perquè el cap de 
setmana a Parets està tot 
tancat i has de marxar a un 
altre poble a comprar. Se-
ria un servei més que se li 
donaria al client i potser es 
reactivaria una mica més el 
comerç local.

Alejandro Fernández
No ho veig gaire positiu, 
perquè molt probablement 
als treballadors els faran 
treballar de dilluns a diu-
menge i no contractaran 
més personal. Seguint amb 
la precarietat de moltes ho-
res de feina i el mateix sou.

Llibertat Escalé
Em sembla bé, sempre que 
donin oportunitats de tre-
ball a més persones. Parets 
és molt trist, comercial-
ment, els caps de setmana. 
La gent marxa a buscar el 
que necessiten, perquè hi 
ha més varietat. Si obren 
diumenges i festius, potser 
ajudaria a què no marxes-
sin. 

A l’abril, lectures a la plaça i trobades d’alumnes i voluntaris
La primavera és una bona època per començar a sortir fora de l’aula i fer activitats. El dia 10, alumnes del bàsic 2 
van fer una visita a la Biblioteca Can Rajoler. Van recórrer tots els espais de l’equipament, se’ls va informar dels 
serveis que ofereixen i de les activitats que s’hi fan i es van poder fer el carnet de soci o sòcia. Cada alumne va 
sortir-ne amb un llibre sota el braç. Bona lectura!
Per Sant Jordi, un grup d’alumnes de català van pujar a l’escenari que la Biblioteca Can Rajoler havia muntat a la 
plaça i van llegir diferents poesies sobre les estacions de l’any i tres contes de Pere Calders. Llegir en veu alta i 
per a un públic és una molt bona manera d’aprendre una llengua i, també, de participar en els actes que es fan a 
la vila. L’enhorabona a tots!
I demà, 26 d’abril, una trentena d’alumnes, voluntaris i acompanyants anirem a la Trobada dels 25 anys del CNL 
del Vallès Oriental. Aquest any es fa una caminada d’uns set quilòmetres per la llera del riu Congost: 
des de Can Cabanyes, un petit aiguamoll refugi d’ocells, fins al centre de Montornès. Un cop hàgim 
arribat a Montornès, i després de la rebuda oficial, dinarem al parc dels Castanyers, antic jardí d’una 
casa pairal, i, a la tarda, un grup de teatre del municipi ens oferirà un tast del seu nou espectacle La 
Remençada. Aquesta és la vuitena trobada que es fa al Vallès Oriental, que enguany aplegarà més 
de 200 persones. 

PARETS EN IMATGES

Plaça de la Vila 
Foto de Mercè Ramírez Andrada

Foto feta durant la XX Trobada de Gegants 
del Vallès, que va tenir lloc el cap de set-
mana del 23 i 24 de març d’enguany.

Si vols que publiquem alguna de les teves fo-
tografies ens la pots fer arribar per correu elec-
trònic a premsa@parets.cat, o la pots penjar al 
Flickr de Parets Connecta amb les teves dades, 
una petita explicació de la imatge, el títol i la 
data que la vas fer. O bé al nostre perfil a insta-
gram utilitzant les etiquetes #paretsconnecta 
o #parets. 

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Els llibres més venuts per Sant Jordi
Un altre any, un altre dia ple de roses de tots colors i una altra Diada de 
Sant Jordi que acaba. Com ja és costum en aquest espai, aprofitant que 
els llibres surten al carrer, vam fer un tomb per la plaça de la Vila amb la 
intenció de conèixer quins títols compraven els paretans i les paretanes 
per regalar als seus estimats (des).
Tafanejant, fent preguntes i remenant les ‘paradetes’, vam aprofitar per 
parlar amb els nostres llibreters i hem pogut esbrinar els volums que més 
s’han venut durant el dia de Sant Jordi d’enguany a la plaça de la Vila:
Sergi Pons i Mars del Carib és un dels títols que ha triomfat aquesta di-

ada pel que fa a llibres en català. Elsa Punset amb El mundo en tus manos, els llibres de Kilian Jornet, Desig de 
xocolata, de la mataronina Care Santos, Yo fui a EGB, de Javier Ikaz i Jorge Díaz o La verdad sobre el caso Harry 
Quebert, de Joël Dicker, han estat altres dels títols preferits pels compradors, juntament amb els de temàtica 
històrica en general.
Pel que fa als més petits, enguany han escollit lectures relacionades amb la llegenda de Sant Jordi, tot i que les 
aventures de Geronimo Stilton i les de la banda de Zoé també han triomfat entre els menuts.
Els joves s’han decantat per les novel·les de Veronica Roth i la saga Divergente o per la sèrie de Diario de Greg.
En tot cas, sigui quin sigui el vostre autor o llibre preferit, us animem a continuar llegint i, naturalment, a continuar 
comprant llibres.
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Què podem trobar en aquesta obra?
Els temes que es tracten són l’amistat i el fet que les diferents maneres d’actuar de cada 
persona poden acabar amb un conflicte. És una obra on també queden reflectides les 
trampes que ens poden posar, per exemple, quan utilitzem una paraula que pot tenir un 
doble o triple significat. 

És, en definitiva, un conflicte entre dos amics...
Sí. És cert que hi ha moments de l’espectacle, que dura una hora exacta, que potser els 
espectadors es perdran una mica, però de seguida s’agafa el fil degut a la lluita que hi ha 
entre els dos personatges, que en el fons, s’estimen. Ells dos tenen ganes de ser amics, 
però com diu el meu personatge en algun moment, hi ha alguna cosa més forta que ell 
que el fa ser conflictiu.

Continuareu representant-la?
Aquesta obra la representarem fins al mes de maig. Després fem una aturada per repren-
dre-la durant la tardor. De moment ens va anant molt bé i crec que el públic de Parets la 
va poder gaudir. De fet, a Can Rajoler també vaig venir per l’obra Cosmètica de l’enemic 
i va anar molt bé. La majoria de crítiques estan sent molt bones i crec que és una obra 
molt potent, reposada, tot i que no vull dir que la relació entre els dos personatges sigui 
reposada.

Tenia molt clar que volia ser actor?
No. És cert que feia teatre amateur o semiprofessional, sobretot a Manlleu, on vaig néixer, 
i a la comarca. Però quan ja tenia més de trenta anys vaig decidir anar cap a Barcelona 
per estudiar teatre a l’escola de Joan Ollé i Jordi Mesalles. Fou una experiència molt bona 
i va ser un ensenyament teatral molt destacat. En el fons, crec que tots els actors han de 
seguir aquest camí, el de perfeccionar i aprendre coses noves, ja siguin d’interpretació, 
dicció de la veu, gestos...

Com qualificaria la feina d’actor?
Un privilegi. Totes les feines són dures i complicades i la de l’actor també ho és. És clar que 
la pot fer un nen o també una persona de més de vuitanta anys. Però el fet que et vagin bé 
les coses en un moment determinat, no vol dir que et puguis descuidar. Jo treballo en un 
ofici que s’ha d’anar aprenent i en el qual es necessiten moltes hores i dies d’entrenament.

Lluís Soler 
actor
Per un sí o per un no és una de les darreres obres que va acollir el Teatre Can Rajoler. 
Un dels textos amb més èxit de l’escriptora francesa Nathalie Sarraute, amb els actors 
Lluís Soler i Xavier Boada. El muntatge ens va posar en la pell de dos vells amics que 
entren en una discussió sense treva, una autèntica batalla dialèctica. 
Vam poder conversar amb l’actor osonenc Lluís Soler, nascut a Manlleu el 1954.

M’agrada... 

Ser actor. Ho veig com un privilegi.
La poesia.
El meu país.

No m’agrada...

Que la vida ens l’hem complicat tots ple-
gats. Ser presoner d’un sistema de vida 
gens senzill. 
Les imposicions.

“Totes les feines són dures i complicades i la 
de l’actor també ho és”


