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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Prop de 160 persones han viatjat a principis d’aquest mes de maig cap a la província de Jaén per enfortir el procés d’agermanament entre els 
municipis de Chilluévar, Parets del Vallès i Santo Tomé. La comitiva ha estat formada per autoritats municipals i representants de la Colla del Ball 
de Gitanes i de la Comissió de Festes de Parets. La nova associació Herm@nados-@germanats ha organitzat el viatge d’intercanvi cultural amb 
l’objectiu d’estrènyer els llaços entre les tres poblacions. Durant els quatre dies de l’estada, la representació paretana ha estat convidada a diferents 
activitats i ha pogut veure de prop la riquesa cultural i la diversitat dels costums dels pobles germans. En el marc de la visita també es van dur a 
terme els actes oficials de recepció institucional dels dos ajuntaments amfitrions i la signatura dels Llibres d’honor.  Pàg.3

S’enforteix l’agermanament
Chilluévar-Parets-Santo Tomé

L’experiència del Consell Industrial es compartirà 
amb els ajuntaments de la província de Barcelona 

El 30 d’abril es va celebrar el primer plenari del Consell Industrial, durant 
el qual es van presentar les accions impulsades en el darrer any i mig, 
així com el Pla d’acció 2014-2015. Ben aviat, aquesta experiència es 
donarà a conèixer als ajuntaments de la província de Barcelona. Pàg. 9

Nova coberta, adequació i instal·lacions comple-
mentàries a les pistes esportives de Can Butjosa  

Pròximament es preveu la licitació de les obres de construcció d’una 
coberta, i l’adequació i instal·lacions complementàries a les pistes es-
portives de Can Butjosa. La nova coberta permetrà dedicar-ne l’ús a 
diferents esports i activitats de lleure. Pàg. 5

57

Clou la Jornada sobre 
salut africana
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Recreació d’un poblat 
senegalès a l’escola 
municipal Pau Vila

15a Setmana Cultural 
de l’Escola Municipal 
de Música 

Domini paretà a la 9a 
Cursa Popular

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

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 29 maig
A les 10 h, a Can Jornet, visita al Bosc de Llibres de l’Escola Pompeu 
Fabra (5è). 

Divendres 30 maig 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre Qui vam ser, de Lolita Bosch.
A la sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposició d’obres 
dels tallers de pintura i dibuix del Casal. Fins al 14 de juny.

Dissabte 31 maig 
Al matí, visita al Museu del Born de Barcelona. 
De 10 a 13, al Poliesportiu, Cloenda dels Jocs Esportius Escolars. 
De 12 a 15 h, al costat del Bike Circuit Parets, Juguem a Painball! a 
càrrec de Daema Aventura.

Diumenge 1 juny
A les 9 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, II Torneig Triple de bàsquet. 
Organització: Associació Triple
A les 10 h, a Can Jornet, sortida de natura per Gallecs: Empremtes i 
senyals de la fauna que no veiem. 

Dilluns 2 juny
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del lector: la tovallola d’es-
tiu. 

Dimarts 3 juny 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte a càrrec de Carme 
Brugarola.
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de fi de curs “Músiques de pel·
lícula” a càrrec de totes les formacions de l’Escola Municipal de Música.
 
Dimecres 4 juny
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 5 juny
A les 15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Exposició del Mes de la Natura. 
Fins al 30 de juny 

Divendres 6 juny
A les 18 h, al jardí de Ca n’Oms, cloenda dels cursos de català i del 
Voluntariat per la llengua a Parets.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Gran festival benèfic de màgia, música 
i humor amb Selvin, Ramon i Jack Carmelo, per a la recerca en fatiga 
crònica i fibromiàlgia. 
A les 22 h, a l’Observatori Pau Vila, sessio d’astronomia per a públic 
familiar i adult, amb observació de la lluna, Mart, Saturn i M13. 

Dissabte 7 juny 
A partir de les 9 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, XIV Diada de 
l’Esport, amb caminada popular, torneigs d’handbol, futbol sala, tennis 
taula, escacs. 
A les 10 h, a la Piscina Miguel Luque, IV Trofeu escolar de natació. 
A partir de les 9 h, al Camp de futbol municipal Josep Seguer, XII Set-
mana esportiva. 
A les 19 h, a la plaça de la Vila, festa infantil amb inflables, amb motiu del 
34è aniversari de la Penya Blaugrana Parets.
A les 22 h, a la plaça de la Vila, cantada d’havaneres 
amb el grup Bergantí, i botifarrada.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA

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

Agermanament amb Chilluévar i Santo Tomé

Alguns aclariments:
Hem de mostrar el nostre malestar amb el tractament 
que el grup municipal de CIU ens ha dispensat a l’anterior 
Parets al Dia, en relació amb l’intercanvi cultural amb 
Chilluévar i Santo Tomé de principis de maig. Ells sí que 
ens han menystingut dient que “tan sols la gent del Ball 
de Gitanes s’atreveix a anar·hi...” i “la resta d’entitats han 
hagut de refusar la invitació per la quantitat d’incògnites 
que esdevenia el viatge...”.
Volem fer constar que les entitats no és que ens hà-
gim “atrevit”, sinó que, des del primer moment, la Colla 
del Ball de Gitanes i la Comissió de Festes vam accep-
tar la invitació de molt bon grat, ja des del passat mes 
d’octubre, en l’extraordinària visita dels ciutadans de 
Jaén a Parets. I, no cal dir-ho de l’associació Hermana-
dos–Agermanats, que són els qui han organitzat direc-
tament el viatge a terres andaluses.
Les entitats no teníem cap tipus “d’incògnita” perquè, des 
del mes de febrer, teníem tota la informació del viatge i 
de l’hostalatge que ens oferien els tres ajuntaments i ens 
hi vàrem adaptar sense cap tipus d’inconvenient, fins i 
tot viatjant amb vehicles propis. Pel que fa al viatge, cap 
ciutadà no podia tenir incògnites, perquè les condicions 
es van difondre als quatre vents a partir de la Fiesta de 
las Migas del 16 de març.
Nuestro más sincero agradecimiento:
Queremos dejar constancia del emotivo y extraordina-
rio recibimiento y acogida de los vecinos y vecinas de 
Chilluévar y Santo Tomé, que no sabemos describir con 
palabras, pero que va mucho más allá de un intercambio 
cultural.
El cóctel de emociones vividas ha sido, sin lugar a du-
das, una experiencia vital entre “hermanos”, tanto para 
los que tienen familia allí como para los catalanes que 
no tienen ningún vínculo familiar y que se han sentido 
parte de ellos.
Las actividades organizadas y las muestras de cultura 
popular han sido todo un éxito. Por este motivo, que-
remos reconocer públicamente el enorme esfuerzo de 
la gente de Chilluévar y Santo Tomé y de sus entidades 
para conseguir un encuentro que calificamos de ensue-
ño.
Sinceramente, muchísimas gracias chilluevenses y to-
meseños. Os esperamos el año que viene con el corazón 
abierto. ¡Contad con nosotros!

Associació Hermanados-Agermanats
Comissió de Festes de Parets del Vallès

Gat perdut

Gat perdut a l’entorn del parc 
La Linera, des del passat di-
jous 8 de maig. És mascle i 
respon al nom de Missa, és 
molt bo i es deixa agafar. És 
un gat malalt i necessita me-
dicació. 
Si us plau, si algú l’ha vist 
o l’ha agafat que es posi en 
contacte amb nosaltres als 
telèfons: 607 91 18 10 – 677 

30 30 81 – 93 573 50 93. 
L’enyorem molt. Es gratificarà pel seu retorn. Gràcies 
Antonia Núñez

Agraïment

Aquest dissabte, dia 24, l’Associació Balls de Saló Parets 
vàrem celebrar el 4t aniversari. 
Des d’aquí volem agrair als amics, socis i col·laboradors 
la realització del tastet d’exhibicions tant de balls estàn-
dards com de llatins.
Donem les gràcies a les persones que van venir a com-
partir amb nosaltres aquest dia tan especial i que fan 
que l’entitat pugui celebrar un any més.
Us recordem que el proper dia 28 de juny celebrem la 
FESTA BLANCA, nit amb ritmes llatins, on es recomana 
venir vestit de blanc.
També us esperem el dissabte de la Festa Major, 26 de 
juliol, a la plaça de la Vila, on tothom podrà gaudir de les 
exhibicions del amics de l’Associació.

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

Santo Tomé: 2.536 habitantes; Chilluévar: 1.555 habitantes; Parets del Vallès: 19.000 habitantes... Eso hace un total aproxi-
mado de 23.000 habitantes o, lo que es lo mismo, más de 23.000 hermanos y hermanas. Porqué es así como nos recibieron 
y como nos hicieron sentir desde nuestra llegada a tierras de Jaén el pasado 1 de mayo: como miembros de la familia.
Paseando por las calles de esos pequeños pueblos, mientras charlaba con la gente, pensaba en el coraje y la valentía de 
todas aquellas personas que, hace ya cincuenta años, dejaron atrás sus casas y a sus seres queridos. El coraje de todas 
esas familias, andaluzas o catalanas, que siguen adelante a pesar de las dificultades del tiempo en que vivimos.
Todos ellos son un ejemplo de vida, un ejemplo de esfuerzo y de superación.
Ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora y, todos aquellos que hemos tenido la gran suerte de vivirla, hemos 
podido comprobar que, cuando se establecen vínculos verdaderos entre las personas, aquellos que van más allá del idioma, 
de los colores o de las banderas, la amistad que nos une es firme y duradera. Son muchas emociones, grandes momentos 
que llevaré en el corazón y en la memoria y que me acompañarán para siempre.
A menudo las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos, así que solo puedo decir: 

Gracias, José Luis; gracias, Francisco y, sobretodo, gracias, Chilluévar; gracias, Santo Tomé y gracias, Parets!

Parets, Chilluévar i Santo Tomé ja són poblacions germa-
nes. Així ho confirmen els darrers actes oficials d’ager-
manament que van tenir lloc a principis del mes de maig 
a cadascuna d’aquestes poblacions de Jaén, durant la 
visita d’intercanvi cultural que una delegació de Parets 
va fer cap a terres andaluses. 
El alcaldes José Luís Agea, Sergi Mingote i Francisco Ji-
ménez, van posar novament de manifest la voluntat de 
continuar treballant plegats per establir noves vies de 
comunicació i nous projectes que estrenyin llaços entre 
els tres pobles i la seva gent.
El viatge es va iniciar amb la trobada de la comitiva, for-
mada per més de 160 persones entre les quals hi ha-
via autoritats municipals i representants de l’associació 
Herm@nados-@germanats, de la Colla del Ball de Gitanes 
i de la Comissió de Festes, a l’aparcament del camp de 
futbol. 

Després de 12 hores, els transports van arribar a San-
to Tomé on un centenar de persones els esperaven per 
abraçar familiars i amics amb qui, en alguns casos, es 
retrobaven després de molts mesos d’absència.
Un refrigeri a base de plats típics i una petita banda de 
música feien palès l’esperit hospitalari dels amfitrions 
,que els van brindar una càlida acollida. Seguidament, els 
autocars es van desplaçar fins a Chilluévar, una preciosa 
població de carrers costeruts i estrets guarnits de flors. 
Allà els esperaven els chilluevenses, una banda de música 
i l’alcalde de la població.
L’endemà, una visita institucional a la cooperativa d’oli 
S.C.A. La Unión de Chilluévar i a Cárnicas Chilluévar van 
donar pas a jocs tradicionals de carrer i a la visita a la seu 
d’algunes entitats amb una mostra d’artesania popular 
típica, on la comitiva va poder compartir una estona amb 
els menestrals. Al vespre, a la seu de la cooperativa de 

Chilluévar va tenir lloc l’acte institucional públic, amb els 
tres alcaldes i una representant de la Diputació de Jaén, 
i el lliurament d’obsequis a les institucions i a les entitats 
de Parets. El tercer dia, els convidats van gaudir d’un tast 
d’oli per cortesia de La Vega de Santo Tomé i d’un dinar 
popular amb l’assistència de més de 600 persones, durant 
el qual es va poder veure una mostra de balls regionals i 
música popular i va tenir lloc l’actuació dels membres de 
la Colla de Ball de Gitanes Parets. Ja a la nit, la Comissió 
de Festes va obsequiar els amfitrions amb l’elaboració 
d’un rom cremat que va tenir una extraordinària accep-
tació.
El darrer dia, paretans, chilluevenses i tomeseños es van 
acomiadar amb un esmorzar típic de xocolata amb xurros, 
entre abraçades i emocions compartides i amb la sensa-
ció d’haver viscut una experiència única que els uneix per 
sempre com a pobles germans.

Chilluévar-Parets del Vallès-Santo Tomé, pobles germans
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Abans del viatge, la Colla del Ball de Gitanes ja anàvem 
constatant la il·lusió que feia als nostres veïns que par-
ticipéssim en aquest acte. Per a nosaltres no va ser fàcil 
assistir a aquests actes d’agermanament, però tan sols 
per la il·lusió que ens mostraven els nostres veïns, fills de 
Chilluévar i de Santo Tomé, l’esforç va valer la pena. Mai 
no hauríem pensat la rebuda i l’acollida que vàrem tenir 
aquests dies en els seus pobles natals, per això voldríem 
agrair a tots els nostres veïns, fills de Chilluévar i de Santo 
Tomé, el carinyo que ens van mostrar , així com dema-
na’ls-hi que traslladin a tots els seus familiars el goig 
que va ser per a nosaltres poder conèixer els seus pobles 
natals i participar en aquests actes d’agermanament.

Gitanes de Parets

Margarida Planas
Presidenta de la Colla de 
Ball de Gitanes Parets

Per a la Comissió de Festes, l’agermanament ha estat una 
experiència inoblidable. Des de l’arribada fins a la partida 
vam viure amb emoció totes les demostracions d’afec-
te, hospitalitat i generositat de la gent d’una terra que té 
60 milions d’oliveres. Extraordinari!  I vam voler respon-
dre amb entusiasme i col·laborant en tot el que calgués. 
L’agermanament ens ha ensenyat que hi ha gent de 
Jaén que és catalana i viceversa, una lliçó de bona con-
vivència i, alhora, ens ha permés crear vincles més pro-
funds amb les associacions Herm@nados i Ball de Gita-
nes. En resum, per sempre més, aquests dies restaran una 
vivència irrepetible que agraïm a tota la gent de Parets, 
Chilluévar i Santo Tomé que ho van fer possible.

Comissió de Festes

Ma. Mar González
Secretària de la Comissió 
de Festes

Com a part de l’Associació Herm@nados-@germanats 
vull fer arribar als veïns de Parets del Vallès l’experiència 
satisfactòria que ens ha aportat aquest viatge per ter-
res andaluses. Els cors se’ns van accelerar en trepitjar 
els seus carrers, els ulls se’ns van omplir de llàgrimes 
d’alegria i la culminació va ser quan vam ser partícips 
de la gran rebuda que ens van oferir durant els dies que 
hem pogut gaudir amb ells. Ha estat insuperable. Estem 
molt contents de poder haver fet per fi realitat el somni 
d’agermanament entre els tres pobles, el qual feia molt de 
temps que es volia fer i que en aquest mes de maig s’ha 
aconseguit. Esperem que, per a les persones que hi han 
participat, l’experiència hagi estat la mateixa.

Associació Herm@nados

Ana Galera
Secretària de l’Associació
Herm@nados-@germanats 

 Acte institucional de l’agermanament

 Concert de La Voz del Guadalquivir

 Cremat de rom de la Comissió de Festes

 Tast d’oli

 Banda de Chilluévar
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101 sol·licituds als Plans d’Ocupació Local
El 12 de maig, a la Sala Cooperativa, va tenir lloc la sessió 
d’acollida a les 12 persones seleccionades a la nova con-
vocatòria dels Plans d’Ocupació Local de l’Ajuntament de 
Parets. En la convocatòria se sol·licitaven 2 perfils profes-
sionals per a la contractació d’11 operaris/es de via pú-
blica i 1 conserge d’equipaments municipals. En aquesta 
ocasió s’han presentat 101 sol·licituds de persones del 
municipi en situació d’atur.

OCUPACIÓ PATRIMONI
Ajuts a la restauració de béns catalogats

L’Ajuntament de Parets ha fet públiques les bases per 
accedir a les subvencions destinades a fomentar la res-
tauració i rehabilitació d’edificis o béns catalogats del 
municipi inclosos en el Pla especial de protecció del pa-
trimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic 
de Parets del Vallès.
Els ajuts s’atorgaran per a actuacions a l’estructura, fa-
çanes, cobertes i altres elements exteriors que realcin 
la qualitat dels edificis catalogats a l’esmentat Pla, amb 
l’objectiu de promoure la qualitat del paisatge i ajudar a 
protegir les edificacions amb valor històric, entre d’altres.
L’import màxim serà del 20% del pressupost de l’actuació 
amb un màxim de 2.000 euros l’any.
Les sol·licituds es poden presentar, juntament amb la do-
cumentació necessària, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o 
per mitjà del web municipal ·amb certificat digital·, fins 
al pròxim 31 de març de 2015.
Les bases íntegres es poden consultar al web parets.cat, 
a l’etiqueta d‘urbanisme.

L’Ajuntament de Parets ha fet públiques les bases per a  
la licitació de les obres de construcció d’una coberta, i 
l’adequació i instal·lacions complementàries de les pistes 
esportives de Can Butjosa. 
El projecte consisteix en la construcció d’una coberta per 
a la pista poliesportiva existent a Can Butjosa i els treballs 
d’adequació del paviment, accessos i vores del recinte es-
portiu situat en la zona central d’equipaments de Parets. 
Després d’un acurat estudi geotècnic, les obres preveuen 
l’enderroc de diversos murs perimetrals, juntament amb 
els corresponents tancats de malla del recinte de l’actual 
de la pista poliesportiva, determinades àrees de la sole-

ra de la pista existent i la substitució dels fanals i altres 
elements del mobiliari urbà. Un cop enllestides aquestes 
actuacions, es procedirà a construir la pista esportiva, la 
coberta lleugera, la rampa d’accés des del pati de l’escola 
Pompeu Fabra i l’accés des del carrer de la Salut i es res-
tituiran de les vores prèviament enderrocades. 
La nova pista estarà situada en la mateixa orientació que 
l’existent i tindrà tres accessos independents.
La nova coberta permetrà dedicar-ne l’ús a diferents es-
ports i activitats de lleure i el paviment de terratzo polit 
garantirà la pràctica segura de disciplines com el patinat-
ge artístic o l’hoquei sobre patins.

La pista de Can Butjosa disposarà d’una nova coberta
Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de 4 mesos

ELECCIONS EUROPEES

Resultats electorals a Parets del Vallès
Esquerra Republicana de Catalunya, amb el 23,24 % del 
total dels vots, ha estat la força més votada a Parets del 
Vallès en les eleccions al Parlament Europeu celebrades 
el passat 25 de maig.
Dels 13.924 electors censats, 6.094 han exercit el seu 
dret a vot, un 43,77%. L’abstenció ha registrat un índex del 
56,23%, davant del 64,94% comptabilitzat a les europees 
del 2009. 
En aquesta ocasió s’han comptat 60 vots nuls i, pel que 
fa a vots en blanc, han estat un total  de 123, que repre-
senten un 2,04% dels sufragis.
1.402 electors han donat el seu suport a ERC (23,24%) i el 
Partit dels Socialistes se situa com a segona força a Pa-
rets del Vallès amb el 15,76% dels vots (951), per davant 
de Convergència i Unió, amb 864 vots (14,32%).
ICV-EUiA se situa com a quarta força, amb 718 vots 
(11,90%), seguit de Ciutadans, amb 523 vots (8,67), del 
Partit Popular, amb el 8,60% dels vots (519) i Podemos, 
amb 388 vots (6,43%).

FORMACIÓ
Nou curs per millorar les competències TIC
 
Aquesta setmana s’ha iniciat el programa d’alfabetització 
digital per a persones aturades, amb l’objectiu de millorar 
les seves competències TIC. Per dur a terme la formació 
s’ha contractat una persona per mitjà dels Plans d’Ocu-
pació Local de l’Ajuntament, que impartirà un total de 20 
hores de classe.
Les sessions permetran als usuaris adquirir els coneixe-
ments i les destreses pràctiques necessàries per utilitzar 
les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Pròximament, aquesta formació s’oferirà a la ciutadania 
sota la premissa que l’alfabetització digital és també un 
instrument d’inclusió social i es tracta, no tan sols d’una 
capacitació tecnològica, sinó de conèixer les opcions que 
aquestes eines ofereixen per millorar la qualitat de vida i 
ampliar les oportunitats.
A més, durant el mes de juny, l’SLOP té previst iniciar tres 
nous cursos destinats a persones aturades. En aquesta 
ocasió es realitzaran dos cursos de carretoner frontal 
avançat i un d’ús d’excel.
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Una quarantena de professionals de l’àmbit sanitari, de 
l’educació, del món social i de la comunitat africana han 
participat, aquest mes de maig, en la jornada ‘Dret, tradi-
ció i creença en la salut africana: una nova mirada gene-
racional’, que ha tingut lloc al Teatre Can Rajoler.
L’objectiu de la trobada ha estat afrontar una problemà-
tica que té l’origen en tradicions arrelades a les comu-
nitats d’on sorgeixen, i que han esdevingut una creença 
que perjudica la salut de les dones en el continent africà.
La jornada es va iniciar amb la benvinguda de l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, i de la regidora de Benestar Soci-
al, Susanna Villa. Posteriorment, hi van intervenir Mercè 
Puigdelliura, coordinadora del Servei d’Acollida de l’Ajun-

tament, i Núria López, responsable de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Parets.
D’entre els convidats, va destacar la intervenció del Dr. 
Pere Barri, ginecòleg i director dels serveis de Gineco-
logia, Obstetrícia i Reproducció de l’Institut Universitari 
Dexeus i president de la Fundació Salut de la Dona, que 
va parlar sobre reparació de danys. 
També es van poder escoltar les ponències de Mhamed 
Abdelouahed Allaoui, tècnic de la Direcció General per 
a la Immigració de la Generalitat de Catalunya; la Dra. 
Lidia Hinojosa, psicòloga clínica i investigadora dins del 
programa de la Fundació Dexeus Salut de la Dona, o de 
l’antropòloga Laura Mascarella, entre d’altres.

Clou la jornada sobre salut africana a Parets
40 professionals van participar en la jornada ‘Dret, tradició i creença en la salut africana: una nova mirada generacional’Neteja del llac de l’av. de Francesc Macià

Aquest mes de maig s’ha netejat el llac situat a l’av. 
de Francesc Macià. Els treballs han inclòs la neteja 
i eliminació de la matèria orgànica, la revisió de les 
lones i dels focus d’il·luminació i el trasllat dels ani-
mals. Amb el nou contracte signat recentment amb 
Trim Habitatge, a partir d’ara s’hi faran dues neteges 
anuals, una cap a l’abril i una altra a l’octubre.

Mesures preventives contra el mosquit tigre
Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament de Parets ha 
iniciat els tractaments preventius contra el mosquit 
tigre. Les mesures consisteixen en l’aplicació de pro-
ductes larvicides i en controls mensuals durant els 
mesos de més d’incidència del mosquit. També es 
duen a terme controls als equipaments municipals per 
tal d’evitar les acumulacions d’aigua susceptibles de 
convertir-se en els seus habitats de reproducció.

Obres al centre escolar Vila Parietes
El pròxim 25 de juny començaran les obres de cons-
trucció del mur de formigó, per al sosteniment de 
terres, al lateral sud de la pista esportiva de l’escola 
Vila Parietes. Les obres s’han projectat amb l’objec-
tiu d’evitar el lliscament i l’erosió del terreny del talús 
que es va construir entre l’escola i la pista esportiva 
del centre, per salvar la diferència d’alçària entre les 
plataformes.

Acaben les obres a l’interior del Lluís Piquer
Ja s’han enllestit totalment les obres a l’interior del 
cos central de la torre de l’escola Lluís Piquer. Les 
obres van estar motivades per l’aparició d’una es-
querda en la teulada d’una de les aules de parvulari.

EN 2 MINUTS...

MEDI AMBIENT

Prop de 20 voluntaris ‘fan dissabte’ a Parets
Prop de 20 persones es van afegir, el passat 10 de maig, 
a la iniciativa ‘Fem dissabte’. Els voluntaris van recollir 7 
saques de runes del riu Tenes, en el tram comprès entre 
l’avinguda de Francesc Macià i el pont situat al carrer de 
Josep Tarradellas. Tot i el volum de deixalles, durant la 
jornada es va poder constatar com la ciutadania és cada 
cop més conscient de la necessitat de mantenir aquest 
espai natural lliure d’abocaments.

URBANISME

Continuen les obres a la plaça del Dr. Trueta 
Continuen les obres entorn de la plaça del Dr. Trueta. Fins 
al moment s’han dut a terme els treballs de substitució 
de la xarxa de clavegueram, la canalització dels serveis 
afectats o que s’hi incorporen, com enllumenat públic, 
electricitat, telefonia, o fibra òptica; s’ha iniciat la col·
locació del paviment a la plaça i al carrer la Mina, i estan 
gairebé finalitzades les vorades, voreres i guals al carrer 
Monistrol i a la vorera oest de Fra Francesc d’Eiximenis.  

HABITAPARETS

Nou contracte de lloguer assequible
L’empresa municipal HabitaParets ha gestionat un nou 
contracte de lloguer assequible. La signatura va tenir 
lloc el 29 d’abril, a les dependències de l’Oficina Local 
d’Habitatge. L’immoble, situat a l’avinguda de la Pedra 
del Diable, té una superfície útil de 63,66 m2 i està format 
per sala d’estar-menjador, tres dormitoris, un bany i cuina 
equipada. Tots els serveis que HabitaParets presta als 
usuaris de la borsa de lloguer són gratuïts.

al Casal Can Butjosa

Diumenge 8 de juny, de 17 a 20 h

amb DJ de Parets
per a menors de 13 a 17 anys

* Cal portar DNI
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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

casals d’estiu

casals esportius

Escola Lluís Piquer
i Pompeu Fabra
APRE
apreparets@gmail.com

Escola Vila Parietes i Pau Vila
Looping Esport i Lleure
loopingesportilleure@gmail.com

Escola de Música
Associació d'Educació en llengua 
estrangera
summercamp.paretsdelvalles@gmail.com

Camp de Futbol Municipal Josep 
Seguer
Campus Futbol
Club Futbol Parets
sabas.palou@gmail.com

Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Campus Handbol
Club Handbol Parets
golfplayer@telefonica.net

Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Campus Bàsquet
Club Bàsquet Parets
mafalda.moliner@gmail.com

Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Campus Tennis Taula
Tennis Taula Parets
marcosalmagro@yahoo.es

CASALS D’ESTIU

A PARETS DEL VALLÈS 

2014

CASALS D’ESTIU

CASALS ESPORTIUS

EXPOSICIÓ
d’obres dels tallers de pintura i dibuix
del Casal Can Butjosa

del 30 de maig
al 14 de juny de 2014

Sala d’Exposicions Can Rajoler
Inauguració, divendres 30 de maig, 19 h



29 de maig de 2014 9EMPRESA I COMERÇ

CONSELL INDUSTRIAL

Pla d’acció del Consell Industrial 2014-2015 
En el marc del primer plenari del Consell Industrial de 
Parets, celebrat el passat mes d’abril, va tenir lloc la pre-
sentació del Pla d’Acció 2014-2015, un document en què 
s’especifiquen les actuacions concretes que es duran a 

terme durant el pròxim any. El Pla d’Acció 2014-2015 del 
CI té com a punt de partida la voluntat de donar conti-
nuïtat a les accions impulsades des de la creació de l’ens 
i la promoció de noves accions per mitjà del desenvo-
lupament d’eines de suport tècnic i diagnòstic. Alhora, 
es volen endegar projectes amb actuacions concretes i 
posar en comú experiències que estimulin la intervenció 
i participació de les empreses en la creació d’estratègies 
per tal de generar oportunitats i riquesa al territori.
El document es ratificarà el pròxim 13 de juny, al Circuit 
de Catalunya, coincidint amb els entrenaments del Gran 
Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP. Comptarà 
amb la presència de representants de la direcció de les 
empreses, membres del Consell Industrial, l’alcalde de 
Parets i president del Consell, Sergi Mingote, represen-
tants de l’Ajuntament, dels agents econòmics implicats 
i de la direcció del centre tecnològic del qual forma part 
del Consell.

Crear un nou instrument de cooperació entre 
l’administració paretana i el teixit industrial del municipi, 
potenciar un canal de comunicació per dibuixar les es-
tratègies òptimes de promoció i dinamització del teixit 
empresarial i del mercat laboral o impulsar el desenvolu-
pament econòmic del territori van ser alguns dels objec-
tius amb els quals naixia, el setembre de 2012, el Consell 
Industrial de Parets del Vallès.
El passat 30 d’abril, el Centre de Recursos Empresarials 
La Marineta acollia el primer plenari, durant el qual es van 
presentar les accions impulsades pel CI durant aquest 
període, i que han estat destinades a potenciar el desen-
volupament econòmic del territori amb criteris de reequi-
libri econòmic i social des del vessant de la participació, 
la concertació, la qualitat en els serveis, la promoció de 
la competitivitat, la innovació i l’aprofitament sostenible 
dels recursos públics i privats.
Entre els projectes que es desprenen del marc de referèn-

La Marineta acull el primer plenari del Consell Industrial de Parets

cia del Consell Industrial, en destaquen: el Colideratge en 
l’Eix Estratègic de la C-17 en l’Eix de Política Industrial; 
el lideratge del projecte d’Emprenedoria Corporativa en 
l’Àmbit de l’Associació de la B-30; les bones pràctiques, 
amb l’acostament de les empreses als centres educa-
tius; les diverses jornades tècniques específiques, o 
l’elaboració del protocol intern d’actuació en l’àmbit de 
la seguretat a les empreses, entre d’altres.

Exemple de cooperació i treball en comú
El Consell Industrial ha esdevingut en aquest any i mig un 
exemple de treball i col·laboració entre el teixit industrial 
del municipi i l’Administració local per assolir objectius 
comuns. 
És per això que l’experiència es donarà a conèixer prope-
rament als ajuntaments de la província de Barcelona, en 
el marc d’una trobada que tindrà lloc al Centre de Recur-
sos Empresarials La Marineta.

Zanini, a punt per a la nova planta a la Xina
El grup empresarial Zanini, amb seu al polígon indus-
trial Llevant de Parets, preveu posar en marxa de ma-
nera immediata la nova planta de fabricació de plats 
de rodes que s’ha construit a Changzhou (Xina). Amb 
l’obertura de la nova fàbrica, que ha suposat una inver-
sió d’aproximadament 8 milions d’euros, la companyia 
busca despuntar com a proveïdor d’alta gamma en el 
gegant asiàtic, actualment el mercat més important al 
món i amb una perspectiva més gran de creixement

La papereria Farrés, punt de recollida Kiala
La impremta papereria Farrés, situada al carrer Major 
32, de Parets, s’ha establert com a nou punt de reco-
llida Kiala. Aquest sistema permet recollir un paquet 
a l’establiment, de manera gratuïta, durant l’horari 
d’obertura al públic. Algunes de les empreses que uti-
litzen Kiala com a punt de repartiment són Amazon, 
Buy VIP, Privalia, Vente Privée, H&M, IKKS o Nespresso. 

Àngel Martínez, 2n classificat al Catskills
Àngel Martínez Sebastià, cuiner del restaurant El Jardí 
de Parets, ha estat el 2n classificat al Catskills 2014, 
en la modalitat de cuina. Catskills és el campionat de 
Catalunya de formació professional en què els alum-
nes d’ensenyaments professionals d’arreu del territori 
català competeixen en 29 oficis relacionats amb els 
estudis que estan cursant.

Nova perruqueria masculina Juanjo
Aquest mes de maig ha obert, al carrer de Francesc 
Macià 3, de Parets, la nova perruqueria per a homes 
Juanjo. D’entre les ofertes, hi ha preus reduïts per a 
persones jubilades, a l’atur o infants. A més, durant tot 
el mes, Juanjo fa una oferta promocional en el preu del 
rentat i tallat de cabells.

EN 2 MINUTS...

JORNADA
Sessió de benchmarking 
a La Marineta

A finals del pròxim mes de 
juny, el Centre de Recursos 
Empresarials La Marineta, 
acollirà la 1a Jornada de 
benchmarking del Consell In-

dustrial (CI). L’objectiu de la jornada és donar a conéixer 
les millors pràctiques que duen a terme les empreses del 
CI i, alhora, esdevenir un punt de trobada per als càrrecs 
directius de les empreses del municipi. 
El terme benchmarking s’utilitza per definir el procés que 
permet recollir informació i obtenir noves idees, mitjan-
çant la comparació de diferents aspectes de cada empre-
sa amb els líders o els competidors més forts del mercat.
La trobada de Parets pretén posar en comú les millors 
pràctiques de la indústria per tal d’assolir l’excel·lència 
empresarial.
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Èxit de la 1a Fira del Motor i concentració de camions decorats
Centenars de persones es van donar cita a Parets durant la 1a Fira del Motor i concen-
tració de camions decorats que va tenir lloc entorn del restaurant Llevantpark, al polígon 
industrial Llevant, i a l’espai del Bosc de Taules.
L’objectiu de la jornada ha estat 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 
motor situada al municipi. L’activitat, organitzada pel restaurant Llevantpark amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Parets, vol establir-se com un referent del sector de 
l’automòbil per donar a conèixer les novetats en l’àmbit de l’automoció.
La desfilada, amb prop de 50 inscripcions de camions decorats, va donar el tret de sortida 
a la celebració que es va perllongar fins ben entrada la nit i va cloure amb el concert dels 
paretans The Downtown Beggars i la música de La Salseta del Poble Sec. Durant tota la 
tarda, a més, curiosos i aficionats van poder passejar per les carpes on es podia veure 
una mostra de novetats i productes relacionats amb el món dels vehicles. També hi va 
haver un gran nombre d’activitats per a tot els públics com ara el vol en globus captiu, 
inflables per a la mainada, el dinar “Festa del camió”, amb més de 200 comensals, o els 
premis als millors camions clàssics, camions decorats i tunning americà, que es van 
lliurar a la tarda.

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

Pràctiques comercials d’algunes elèctriques
Darrerament observem  “pràctiques comercials agressives”, “confuses” i “poc transparents” 
realitzades per algunes companyies elèctriques per convèncer els consumidors de passar 
al mercat lliure davant la desaparició de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) i aprofitant el canvi 
de facturació que introdueix la nova normativa. Us donem algun consells i recomanacions: 
• Abans d’acceptar una oferta comercial i adquirir un compromís quan ens visiten a casa o 
ens truquen per telèfon, hem d’exigir que ens facilitin un contracte per escrit per poder-lo 
estudiar, valorar tranquil·lament si s’ajusta a les nostres necessitats i comparar-lo amb 
d’altres ofertes.
• Cal desconfiar d’aquells comercials que ens demanin rebuts o dades personals encara 
que s’hagin identificat. Si són comercials de la nostra empresa subministradora ja disposen 
de totes les nostres dades. 
• Si hem acceptat un contracte i no hi estem conformes, disposem d’un termini de desesti-
mació de 7 dies hàbils pels contractes que es fan fora d’establiment comercial. 
Devolució de les companyies elèctriques en el rebut de la llum.
Abans del 31 d’agost, les companyies elèctriques han de portar a terme la devolució corres-
ponent a l’import cobrat en excés en el període transitori establert per la nova normativa 
de facturació. Durant aquest període, les factures emeses s’han calculat amb el preu de 
l’electricitat del primer trimestre de 2014. Segons l’Associació de Consumidors FACUA, es 
calcula que l’usuari mitjà recuperarà aproximadament 33 €. 

JORNADA

2a Jornada empresarial tècnica
Durant el pròxim mes de juny, Parets aco-
llirà la 2a Jornada empresarial tècnica im-
pulsada pel Consell Industrial de Parets. 
La jornada, adreçada a directius de teleco-

municacions i/o responsables tècnics TIC 
de les empreses del municipi, té l’objectiu 
de facilitar a les indústries informació so-
bre l’estat de desplegament de banda am-
pla al polígons d’activitat econòmica (PAE) 
de Parets; identificar les necessitats reals 
de les empreses quant a serveis de teleco-
municacions; presentar i treballar les pro-
postes actuals de desplegament de banda 
ampla als PAE i arribar a un consens pel 
que fa a propostes i necessitats en aquest 
àmbit. Els debats aniran a càrrec dels tèc-
nics dels Serveis Territorials de l’Ajunta-
ment, del Servei de Noves Tecnologies i del 
Servei de Promoció Econòmica.

SOLIDARITAT 

Freudenberg col·labora amb 
‘La Lluita d’Arnau’
Amb el lema “Freudenberg a rueda”, els 
treballadors i familiars del grup empresa-
rial Freudenberg situat a Parets del Vallès 

han col·laborat amb el projecte ‘La lluita 
d’Arnau’ amb una pedalada que ha tin-
gut lloc al Circuit de Montmeló aquest 
dimarts 27 de maig. El circuit té 4,7 km i, 
per cada kilòmetre pedalat, la companyia 
ha fet una donació econòmica. La recap-
tació s’ha destinat íntegrament a aquest 
projecte solidari.
A l’acte hi han participat, entre d’altres, el 
Conseller delegat de Freudenberg, Jaume 
Cané, que ha valorat molt positivament 
l’experiència. Aquest és el tercer any con-
secutiu que la multinacional organitza 
l’activitat. Es poden fer donacions al web 
www.montanassolidarias.org.
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Dos grups d’alumnes de l’Escola Vila Parietes van visitar la Casa de la Vila durant aquest mes de maig. Es tracta de 
la classe de 3r “A”, formada per 21 nens i nenes, que té com a tutora la professora Teresa Jové i els 22 alumnes que 
integren el grup de 3r “B” que té com a tutora Sílvia Torras. En els dos casos van fer una visita guiada per les depen-
dències municipals, van interactuar amb l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i van participar en la celebració simbòlica 
d’un plenari. Abans de finalitzar el curs passaran per l’Ajuntament les escoles Pau Vila i Nostra Senyora de Montserrat.

Canvi de marxa i educació viària 
La Policia Local de Parets ha finalitzat les sessions 
d’educació viària i mobilitat segura, adreçades als alum-

Preinscripcions a l’Escola d’Adults 
Del 23 al 30 de juny és el període de preinscripció pel 
pròxim curs 2014-15 a l’Escola d’Adults de Parets del 
Vallès. L’horari serà de 15 a 18 h, al centre ubicat a 
l’avinguda Espanya, 116. Com a novetat, a partir del 
curs que ve l’escola paretana acreditarà el nivell ini-
cial i mitjà de l’ACTIC (acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació). L’Escola 
d’Adults de Parets imparteix aquest tipus de cursos, de 
105 hores de durada, que no necessiten examen sinó 
que se superen a través d’una avaluació continuada i 
després d’elaborar un projecte.

Sortida cultural de la Biblioteca Can Rajoler 
Un grup de 30 persones participarà aquest dissabte 31 
de maig a la sortida a El Born Centre Cultural que orga-
nitza la Biblioteca Can Rajoler. Es tracta d’un jaciment 
de 8.000 m2 que presenta un òptim estat de conserva-
ció, un cas únic a Europa. Així, es trepitjaran els carrers 
que van resistir el setge de les tropes de Felip V fins 
a l’assalt i la capitulació de l’11 de setembre de 1714, 
i es visitaran dues exposicions: una sobre la societat 
barcelonina del segle XVIII i una altra sobre la batalla 
final i el setge de 1714.

Dues escoles de Parets al projecte Cantània 
100 alumnes de cicle superior de l’Escola Nostra Sen-
yora de Montserrat i 21 de 5è curs de primària del Vila 
Parietes prendran part a l’espectacle musical Cantània 
que tindrà lloc del 6 al 15 de juny, en diferents funcions, 
a l’auditori de Granollers. ‘Rambla Llibertat’ és el títol 
de l’edició d’enguany de Cantània, que commemora el 
seu 25è aniversari. L’objectiu de l’activitat és convertir-
se en una vivència musical important i inoblidable per 
a tothom. La Fundació Privada Cultural de Granollers 
i el Teatre Auditori de Granollers organitzen el concert 
al Vallès Oriental a partir d’un projecte musical produït 
pel Servei Educatiu de l’Auditori de Barcelona.

EN 2 MINUTS...

visites escoles

L’escola Vila Parietes visita l’Ajuntament de Parets 

nes de 2n, 3r, 6è de primària i 3r de secundària de les 
escoles del municipi. La formació s’ha fet a través de xe-
rrades en les quals s’ensenya als alumnes a respectar les 
normes bàsiques i els senyals de trànsit per tal d’evitar 
accidents. Per finalitzar la campanya, els alumnes de se-
cundària han fet un itinerari en bicicleta pels carrers de la 
població. D’altra banda, uns 90 nois i noies de 4t d’ESO 
de les escoles Nostra Senyora de Montserrat i ACESCO 
van assistir el 9 de maig passat a l’espectacle ‘Canvi de 
Marxa’ que va tenir lloc al teatre Can Gomà de Mollet. Es 
tracta d’una activitat educativa impulsada per la fundació 
privada Mutual de Conductors amb el Suport del Servei 
Català de Trànsit que pretén conscienciar els joves d’entre 
14 i 18 anys sobre les causes i les conseqüències dels 
accidents de trànsit i fomentar conductes responsables 
i d’autoprotecció en aquest tram d’edat.

SEGURETAT VIÀRIA 

Consulteu les

Ofertes de treball
de l’SLOP
al web municipal 
www.parets.cat

Per poder ser candidat a les ofertes de la Borsa de Treball 

cal residir al municipi i estar inscrit/a al Servei Local 

d’Ocupació de Parets (SLOP). 

Les persones no inscrites han de demanar dia i hora 

d’entrevista amb un tècnic de l’SLOP (C/ Major, 1). 

SLOP

Major, 1

Tel. 93 573 88 96

Fax 93 573 88 89

slop@parets.cat

Concert
de fi de curs

Músiques
de pel·lícula

Dimarts 3 de juny
a les 19 h
Teatre Can Rajoler

*CAL DEMANAR INVITACIÓ
   a la mateixa escola
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El pati de l’Escola Municipal Pau Vila s’ha convertit du-
rant tota aquesta setmana en una reproducció d’un poble 
senegalès. Aquesta iniciativa, que porta a terme la coo-
perativa Artijoc, està emmarcada en l’eix de convivència 
del Projecte Educatiu de Parets (PEP). 
L’objectiu és apropar i conèixer la realitat d’un altre país i 
trencar amb certs mites basats amb el desconeixement.  
Així, durant tota aquesta setmana s’han presentat algu-
nes realitats culturals del Senegal (Àfrica) de forma lúdica 
i educativa. Entre d’altres activitats que s’han celebrat 
hi ha la recreació d’un poble senegalès al pati i algunes 
aules de l’escola, també hi ha hagut els racons del mercat, 
de l’hort, de la construcció, del lleure, de la música, del 
vestuari i de les ornamentacions.

L’escola Pau Vila  recrea com és un poblat senegalès
Durant aquesta setmana es presenten algunes realitats culturals del Senegal de forma lúdica i educativa

La proposta d’Artijoc ha estat oberta a tota l’escola amb 
la intenció que les famílies que volguessin podien col-
laborar ajudant a crear aquest poble senegalès aportant 
els seus coneixements i experiències. 

Trencar amb certs mites d’una altra cultura
Prèviament a aquesta visita al poble senegalès, els alum-
nes de l’Escola Municipal Pau Vila van treballar a l’aula, en 
format audiovisual o amb contes, una breu aproximació 
a aquest país africà. 
Artijoc, encarregada del disseny de la iniciativa, és una co-
operativa, constituïda el 1999, que ofereix béns i serveis 
per a la cultura, el lleure i l’ensenyament. Les activitats que 
organitza giren al voltant del joc, l’art i la interculturalitat.

Primera festa solidària de l’escola Pau Vila
L’AMPA de l’Escola Municipal Pau Vila organitza aquest 
dissabte 31 de maig, durant tot el dia, la primera festa 
solidària. La jornada s’iniciarà a les 11 del matí amb 
parades de venda de roba, objectes promocionals, mer-
cat i llibres de segona mà, exhibicions de la Colla de Gi-
tanes i dels Gegants de Parets, tallers de maquillatge i 
fabricació de polseres i una demostració d’acrobàcies. 
A partir de les 17 hores, hi haurà una master class de 
zumba, l’actuació de les corals infantil i d’adults de 
l’Escola Municipal de Música i un llit elàstic. Uns 40 
comerços i empreses de Parets han col·laborat amb 
productes i promocions que se sortejaran al llarg del 
dia. Els beneficis de la festa es destinaran al projecte 
d’ajuda a les famílies per al curs 2014-15.

Projecte ‘Jugar y Convivir’ del Pompeu Fabra
35 alumnes, 20 de cinquè de primària i 15 de sisè, de 
l’Escola Pompeu Fabra, participaran en una trobada del 
projecte ‘Jugar y Convivir’ que es farà a Tenerife del 2 al 
6 de juny. La delegació paretana, integrada també per 
4 mestres, marxarà l’1 de juny i tornarà el dia 7. D’altra 
banda, alumnes de cicle superior del mateix centre van 
posar a la venda tots els productes que han conreat a 
l’hort de l’escola. Tots els diners recaptats en aquesta 
iniciativa s’han afegit al mateix projecte educatiu.

Les escoles paretanes participen a l’English day 
Alumnes de 4t de primària del Pau Vila han mantingut 
una trobada amb l’escola Can Parera de Montornès. A 
més, nens i nenes de P-5 del Pompeu Fabra han par-
ticipat en el mateix projecte establint contacte amb 
l’escola Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet.

EN 2 MINUTS...

SUPERLECTORS

La indústria de Parets en ceràmica
El Centre Cultural Can Rajoler ha acollit durant aquest 
mes l’exposició dels treballs de ceràmica elaborada pels 
alumnes de quart de primària de les escoles Lluís Piquer, 
Pompeu Fabra, Vila Parietes, Pau Vila, ACESCO i Nostra 
Senyora de Montserrat. El tema triat enguany pels tallers 
creatius ha estat el teixit industrial de Parets.

EXPO INDÚSTRIES

Educació, Família i Municipi
Unes 300 persones van assistir a la festa de cloenda de 
la 7a Setmana de la Família de Parets celebrada al parc 
la Linera. Jocs, tallers, un pícnic i un espectacle de titelles 
van ser algunes de les activitats que s’hi van fer. Durant 
tota la setmana les escoles i serveis municipals van oferir 
una àmplia programació oberta a les famílies.

SETMANA FAMÍLIA

15a edició del Club dels Superlectors
Lucía Ramos ha guanyat la 15a edició del Club dels Su-
perlectors de la Biblioteca Can Rajoler. La jove ha llegit 
24 llibres i s’ha endut el diploma de Superlectora d’honor. 
20 nens i nenes han participat enguany al club de lectura i 
han llegit 200 llibres. Les col·leccions de Geronimo Stilton, 
Bat Pat i Tina Supebruixa han estat les més llegides.
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Les jornades Els Nostres Avis celebren enguany les noces 
de plata. Durant els darrers 25 anys, l’Ajuntament de Pa-
rets ha volgut retre homenatge a l’experiència i els valors 
que representa la gent gran, amb l’organització d’esdeve-
niments destinats a fomentar la participació dels nostres 
avis i àvies en la vida social del municipi i promoure acti-
vitats que facin possible el seu desenvolupament perso-
nal i col·lectiu. Amb aquesta voluntat, l’any 1989 naixien 
les jornades Els Nostres Avis, una gran festa a l’altura de 
les persones a qui va destinada, i en la qual ells en són 
els autèntics protagonistes. 
Enguany, les jornades se celebraran entre els dies 25 i 
29 de juny. 

Començaran el dimecres 25 juny a les 17 h, a la Sala d’Ex-
posicions Can Rajoler, amb la inauguració de les jornades 
i de l’exposició commemorativa del 25è aniversari. 
La resta de dies, la gent gran del municipi podrà gaudir 
del recital poètic, a càrrec de Niu d’Art i de la Coral Club 
Sant Jordi; havaneres, a càrrec del grup Barca de Mitjana; 
bingo; ball; xocolatada; sardanes; l’espectacle d’humor, a 
càrrec de Paco Calonge, o la tradicional trobada de pun-
taires al parc la Linera, entre d’altres.
El diumenge 29 juny, a les 10 h, es farà la sortida en au-
tocar cap a Montblanc, on hi haurà el dinar i el ball que 
clourà les jornades d’aquest 2014.

GENT GRAN

Festa de la flor a l’Asoveen
Aquest mes de maig s’ha celebrat la 35a edició de la 
Festa de la flor al Casal per a la gent gran Asoveen. 
En aquesta edició s’han presentat un total de 59 ro-
ses i 11 rams.
El primer premi en la modalitat de roses va recaure 
en Cele Risquez; el segon va ser per a M. Carmen Pi-
queras i el tercer premi a la millor rosa el va guanyar 
Lourdes Grifell. 
Pel que fa a la modalitat de rams, el millor valorat 
pel jurat va ser el presentat per Mercedes Moreno; 
el segon millor ram va ser el de Lourdes Grifell i el 
tercer, el de Lourdes Mollar.
A la tarda, com a cloenda de la festa, participants i 
usuaris van poder gaudir de música en directe i ball.

XXV edició de les jornades Els Nostres Avis

 Imatge de la tradicional Trobada de puntaires celebrada el darrer any al parc la Linera

 2005

 2006

 2008

 2011

 2012

25è ANIVERSARI DEL CASAL CAN BUTJOSA 
Amb motiu del 25è aniversari del Casal de Cultura Can Butjosa, aquest mes de maig han tingut lloc tot un seguit d’activitats que commemoren l’efemèride. Els actes van començar 
el dilluns 5 de maig, amb el curs avançat de DJ, a càrrec d’Omar Rosales. Entre d’altres, també s’ha celebrat, al jardí del casal, un curs de tir amb arc, una nova edició de la Disco 
Jove, un concert a càrrec dels grups de música locals The Downtown Beggars, Growl in Road i Rete, i una competició i exhibició d’escúters a les pistes de la plaça d’Espanya. 
Els actes centrals de la celebració van tenir lloc el divendres 23 de maig amb la festa d’aniversari, durant la qual hi va haver, entre d’altres, una mostra dels treballs dels cursos i 
tallers del casal i una exhibició de grafits.
Les activitats, però, continuaran aquest divendres, 30 de maig, a les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, on s’inaugurarà la mostra a càrrec dels alumnes de pintura i dibuix 
del Casal, i dissabte, 31 de maig, a partir de les 12 h, al costat del Bike Circuit Parets, amb una competició de paintball.
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L’Escola Municipal de Música de Parets ha celebrat del 
19 al 22 de maig la 15a Setmana Cultural amb una pro-
gramació d’activitats molt variada. Durant els quatre 
dies s’han dut a terme des de tallers per als més petits, 
centrats en compositors clàssics o l’obra Pere i el llop 
de Prokofiev, fins a activitats obertes a tota la població. 
Així, el públic interessat ha pogut gaudir d’un concurs de 
sintonies de televisió o de danses tradicionals catalanes 
amb música en directe a càrrec dels professors del centre. 
Els capvespres han estat amenitzats per diferents con-
certs com el de música i cinema, el de l’orquestra de 
guitarres de l’escola així com la presentació del cd ‘No 

Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música 
Durant quatre dies s’han celebrat concerts, tallers, audicions i la tradicional botifarrada

tengas miedo’, compost i arranjat pel professor de bateria 
del centre, Javier Herrera.
A més, enguany el concert que anualment fan els alum-
nes d’iniciació musical també s’ha inclòs en la proposta 
de la Setmana Cultural per qüestions de calendari, i ha 
servit per donar el tret de sortida al conjunt d’activitats. 
A la programació no hi ha faltat la tradicional botifarrada, 
celebrada dimecres 21 de maig, en què alumnes, famílies 
i professors/es tenen un punt de trobada i germanor.
El pròxim dimarts 3 de juny, a les 19 hores, al Teatre Can 
Rajoler, els alumnes de l’Escola de Música faran el con-
cert de fi de curs dedicat a músiques de pel·lícula. 

Convocats els concursos de Festa Major
El 18è aniversari de la Festa de la Pedra del Diable és la 
temàtica del concurs de disseny de la imatge de la Fes-
ta Major d’Estiu Parets 2014. Les propostes es podran 
presentar al Centre Cultural Can Rajoler abans de l’1 
de juny. S’atorgarà un premi únic al guanyador de 500 
euros bruts. Per altra banda, fins al 4 de juliol es poden 
presentar els treballs per prendre part al 35è Cconcurs 
de fotografia de la Festa Major, dedicat a imatges que 
transmetin la idea de combatre la calor a Parets. Podeu 
consultar totes les bases al web www.parets.cat.

27è Festival de la poesia de Parets 
Fins al 20 de juliol resta obert el termini d’inscripcions 
per participar en el 27è Festival de la Poesia que tindrà 
lloc el 25 d’octubre, a les 18 h, al Teatre Can Rajoler. 
Enguany, el certamen literari que organitza el Niu d’Art 
Poètic farà un homenatge a la figura de Joan Vinyoli. Hi 
haurà dues modalitats: poesia inèdita en català i millor 
rapsode. En total seran 12 els seleccionats/es que reci-
taran les poesies en el decurs del festival. L’organització 
entregarà 6 premis en metàl·lic, 3 en poesia inèdita i 3 
en rapsodes.

Primer curs d’estiu de musicoteràpia  
El Centre d’Estudis Musicals Maria Grever organitza el 
primer curs d’estiu de musicoteràpia, del 30 de juny al 
5 de juliol, a Can Jornet. El curs, coordinat per Joan 
Capafons, manté obertes les inscripcions fins al 10 de 
juny. D’altra banda, Takinas, un projecte nascut a Maria 
Grever, s’ha inscrit al 14è concurs de maquetes Sona 9. 
Noa Briceño, Lena Briceño i Paula Torres, amigues des 
de la infància, integren aquesta formació que interpreta 
pop amb una mica de folk i músiques del món. 

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Concert de la coral centenària Art i Unió
La Societat Coral Art i Unió va fer la tradicional cantada 
de caramelles davant de la porta de la Casa de la Vila de 
Parets i va visitar els avis i àvies de la Residència Pedra 
Serrada. 
La coral centenària dirigida per Jordi Roma ha programat 
el diumenge 15 de juny, a les 18 h, a Can Rajoler, el con-
cert de primavera. A més d’Art i Unió, també cantaran les 
corals convidades de Sant Fost, l’Aliança de Lliçà d’Amunt 
i l’Escola Municipal de Música de Parets.

CARAMELLES PLUSVÀLUAGITANES

 Com en anys anteriors, la botifarrada al parc la Linera va ser una de les activitats que va registrar més participació de les famílies

Celebració anual de les Germandats
Coincidint amb la diada de la Mare de Déu de Montserrat, 
va tenir lloc la festa de la Unió de Germandats de Previsió 
Social, que va incloure l’acte d’homenatge i el lliurament 
de pins als socis més grans de l’entitat. Durant la jorna-
da es van dur a terme altres activitats com inflables per 
a la mainada, un concert de la coral infantil i juvenil de 
l’Escola Municipal de Música, l’actuació de la Colla del 
Ball de Gitanes de Parets, una missa i un concert de la 
coral d’adults de l’Escola Municipal de Música.

GERMANDATS

39a Ballada de Gitanes de Parets
La plaça de la Vila va acollir el 10 de maig la tradicional 
ballada que organitza la colla paretana. L’Orquestra La 
Catutxa va amenitzar l’actuació de les colles de Parets, 
Canovelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Mollet del Vallès i 
els Antics Dansaires de Cerdanyola del Vallès. La peça del 
concurs de colles, principal novetat del calendari 2014, va 
se la contradansa. Per altra banda, diumenge passat la 
colla paretana va assistir a la cloenda de les ballades de 
roda de la temporada, que es va fer a Montserrat.
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El nombre de participants s’ha reduït fins als 590 atle-
tes en la 9a edició de ‘La Cursa Popular’ d’atletisme de 
Parets. El Club Atletisme Parets fa un balanç positiu de 
l’organització, ja que la coincidència de la prova paretana 
amb altres competicions del calendari català, així com els 
canvis pel que fa al circuit, molt més exigent, ha influït en 
la participació final. 
La cursa d’enguany ha estat més paretana que mai, si es 
té en compte que un 60% dels atletes participants resi-
deixen al municipi. Del total d’inscrits, un 61% han pres 
part en la categoria masculina i un 39% en la femenina.
En la distància dels 10 quilòmetres, l’atleta del Rios Run-
ning Les Franqueses Miki Soler va quedar primer, amb 
un temps de 35:51, seguit per Raül Serrano, del Triatló 
Parets, amb 36:07, que va ser el primer classificat local. 
Òscar López, del Foot-Leeeee, amb 36:18, va ser el tercer.

En categoria femenina, la guanyadora va ser Silvia Segu-
ra, del Club Atletisme Les Tortugues, amb una marca de 
43:50 (49a a la general). 
Vanesa Pérez, del Club Atletisme Parets, va ser la segona, 
primera classificada local i 86a a la general, mentre que 
el tercer lloc se’l va endur la paretana Marta Martin, del 
Lady Runners, amb 47:52. 

Domini del CA Parets al podi de la mitja cursa
Quant a la prova de cinc quilòmetres, el guanyador va 
ser Pedro López, del CA Mollet, amb un temps de 17:09, 
seguit per Abdul El Bouchikhi, del CA Parets, amb 17:19, i 
3r, Manel Egea, del Canovelles, amb 18:27. 
En categoria femenina, va vèncer Celina Janczk, amb un 
temps de 22:59, seguida per Alba Soria (24:10) i Ainhoa 
Soria (24:15), totes tres del Club Atletisme Parets.

Expedició al Khan Tengri per la Lluita d’Arnau
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el també alpinista 
i esportista integral José Miguel Herrera protagonitza-
ran, del 29 de juliol al 21 d’agost, l’expedició ‘Khan Tengri 
per la Lluita d’Arnau’, amb l’objectiu de coronar el cim 
d’aquesta muntanya de 7.010 metres, situada entre el 
Kirguizistan i i el Kazakhstan (Àsia). 
Els diners que es recaptin amb aquesta expedició, que 
ha estat apadrinada per coneguts esportistes com Ger-
vasio Deferr i Iván Pérez, es destinaran a la investigació 
de la histiocitosi i el càncer infantil que porta a terme el 
doctor Vicente Santamaria a l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Tothom qui vulgui col·laborar-hi ho podrà 
fer amb aportacions de 3 euros per metre, a través de la 
pàgina web www.montanassolidarias.org. 
Si s’apadrinen tots els metres de l’expedició, es recapta-
ran un total de 21.000 euros.
Amb aquesta iniciativa, tant la família de l’Arnau, el nen 
que des de ben petit ha hagut de combatre aquesta ma-
laltia, com els dos expedicionaris i els padrins del repte 
solidari, volen col·laborar en l’estudi d’aquesta patologia. 
L’objectiu de La Lluita d’Arnau és ajudar a tots els qui han 
ajudat el jove en aquest recorregut. I és que l’Arnau, que 
actualment s’ha recuperat i no té la malaltia activa, ha 
passat per diferents fases i tractaments, amb medul·la 
(moll de l’os) inclosa.

La 9a ‘Cursa popular d’atletisme’, més paretana que mai
Un 60% dels 590 atletes inscrits a la prova d’enguany han estat residents a Parets del Vallès

INICIATIVA SOLIDÀRIA

XIV DIADA
DE L’ESPORT

DISSABTE 7 DE JUNY DE 2014

Torneig 4 x 4 d’Handbol

Diferents categories repartides en 

funció de les edats dels participants

Hora: 9 h

Organitza: Club Handbol Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig  4 x 4 Futbol Sala 

Categories; 

A: fins a 16 anys

B: de 17 a 35 anys

C: més de 30 anys

Els participants de les categories B i C 

pagaran 2 € per jugador

Hora: 9.30 h

Organitza: Club Futbol Sala Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig de Tennis Taula

Es farà un torneig entre tots els

participants inscrits

Hora: 10 h

Organitza: Club Tennis Taula Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Diada dels Escacs 

Jornada lúdica d’escacs

Hora: 16 a 18 h

Organitza:

Associació Paretana d’Escacs

Lloc: Sala Serra Cooperativa

IV Trofeu escolar de natació

Trofeu escolar de natació obert a la

participació dels nens i nenes entre els 

6 i els 12 anys

Hora: 10 a 12 h

Organitza: Club Natació Parets

Lloc: Piscina Miguel Luque

Caminada   

Caminada de 10 km que sortirà del

Pavelló d'Esports passarà pel carrer 

Major, camí de Can Serra, Cal Jardiner, 

camí de la Torre Malla, safareig, Torre 

Malla, camí de Sant Valerià (direcció 

Mollet), camí de Can Vila, camí de la 

Riera, Llibertat, Josep Tarradellas, 

passeig Fluvial i arribarà de nou al 

Pavelló d’Esports.

Sortida: 9 h del Pavelló d'Esports

Arribada: 11 h aproximadament al

Poliesportiu

Organitza: Centre Excursionista Parets

Places limitades a totes les activitats

Obsequi d’una samarreta
Tel. 93 562 52 06

De 9 a 13 i de 15 a 21 
Informació i inscripcions

Poliesportiu Joaquim Rodríguez
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L’Ajuntament i l’entitat Pàdel Parets han signat un conveni 
de col·laboració que té com a objectiu donar suport i di-
namitzar aquest esport entre els alumnes de les escoles, 
les persones amb discapacitat, la gent gran i les persones 
en situació d’atur de Parets del Vallès. 
Entre els acords del document, hi ha la creació del 1r Tro-
feu de Pàdel Vila de Parets, obert a la participació de tota 
la ciutadania, o l’organització d’un torneig de pàdel durant 
una jornada matinal, dirigit als alumnes dels quatre cen-
tres de secundària de la població. 
Pàdel Parets es compromet a fer una sessió de formació 
d’iniciació a aquest esport per als alumnes dels centres 
escolars del municipi de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n, 
3r i 4t de secundària, com també per a persones amb 
discapacitat psíquica. El conveni preveu la realització de 
cursets d’iniciació al pàdel per a la gent gran a preus molt 
reduïts, cursos d’iniciació o el lloguer de les pistes a preus 
reduïts en horaris de menys afluència a les instal·lacions 
per a persones a l’atur.

PÀDEL CROS ESCOLAR 
Conveni entre l’Ajuntament i Pàdel Parets 
per fomentar la pràctica d’aquest esport

Uns 250 nens i nenes participen al Cros 
Escolar de Parets del Vallès

El Cros Escolar 2014, inclòs dins dels Jocs Esportius, va 
reunir un total de 250 nens i nenes, la gran majoria de 
les escoles paretanes. Les pistes d’atletisme van acollir 
les dotze curses previstes, des de la categoria debutants 
a benjamí amb distàncies d’entre 200 i 900 m. Aquest 
dissabte 31 de maig tindrà lloc la cloenda dels Jocs Es-
portius Escolars. Els guanyadors per categories van ser:
Benjamí: Laia Soler (Vila Parietes) i Gerard Corbera 
(ACESCO) 
Prebenjamí 2: Marta García (Lluís Piquer) i Manel Cacho 
(Vila Parietes)
Prebenjamí 1: Jana Pinós (Lluís Piquer) i Iker Pizarro (Pau 
Vila)
Minibenjamí P-5: Crima Alexandra Dumitru (Vila Parietes) 
i Aleix Ballescà (Vila Parietes)
Minibenjamí P-4: Carla Fernández (ACESCO) i Martí De 
Perosane (Les Llisses)
Debutants P-3: Sara Alonso (Sant Gervasi) i Axel Moreno 
(Europa).

EN 2 MINUTS...
14a edició de la Diada de l’Esport  
Sis activitats s’han inclòs a la 14a Diada de l’Esport 
de Parets, que tindrà lloc el pròxim dissabte 7 de juny. 
L’Handbol i el Futbol Sala Parets organitzen un torneig 
4x4 i el Tennis Taula ha previst fer una competició en-
tre tots els inscrits al Poliesportiu Joaquim Rodríguez 
en horari de matí. A la tarda, de 16  a 18 h, a la Sala 
Serra de la Cooperativa, la Paretana celebra una jor-
nada lúdica d’escacs i farà la cloenda escolar. El Club 
Natació organitza el 4t trofeu escolar a la Piscina Mi-
guel Luque, de 10 a 12 h, per a nens i nenes de 6 a 12 
anys. Com és habitual, el Centre Excursionista Parets 
ha preparat una caminada de 10 quilòmetres.

Diada del Club Bàsquet Parets
El dissabte 14 de juny, de 9 a 14 h, als dos polies-
portius se celebrarà la Diada del Club Bàsquet Parets 
amb un torneig popular 3x3 i una botifarrada oberta 
a tota la població. Cada equip –que estarà format per 
un màxim de 4 jugadors– haurà de pagar 20 euros 
d’inscripció i els partits tindran una durada de 12 mi-
nuts. D’altra banda, fins al 13 de juny, el club obre les 
portes als jugadors que vulguin provar aquest esport 
de cara a la pròxima temporada.

Luque obté dos ors al Català de natació
El nedador paralímpic paretà Miguel Luque ha obtingut 
dues medalles d’or en el darrer Campionat de Catalunya 
de natació adaptada celebrat a Sabadell. Luque, que 
competeix pel CN San Rafael, va quedar primer en 50 
braça i 50 esquena. El cap de setmana del 14 i 15 de 
juny participarà a l’Estatal que tindrà lloc a Múrcia i 
del 4 al 10 d’agost a l’Europeu d’Eindhoven (Holanda).

Mor el president de la Penya Blanc-i-Blava
Eduard Montes, president de la Penya Blanc-i-Blava 
Parets-Lliçà des de feia 3 anys, va morir el passat 
24 d’abril als 51 anys. A causa del seu traspàs, Joan 
Fernández, que fins ara n’era el vicepresident, ha passat 
a ocupar la presidència de l’entitat. Diumenge passat, 
la Penya va celebrar, a l’església de Sant Esteve, una 
missa en record de Montes i es van ajornar la resta 
d’actes previstos.

2n torneig de l’Associació Triple Bàsquet
Sis equips, entre els quals hi ha la Fundació Catalònia i 
l’ACIDH, prendran part en el 2n torneig solidari de l’As-
sociació Triple Bàsquet, que es jugarà al Poliesportiu 
de Parets diumenge, 1 de juny, de 9.30 a 13.30 h. Hi 
haurà, també, un esmorzar solidari obert a tothom, que 
costarà 5 euros el tiquet.

34è aniversari de la Penya Blaugrana  
Els actes s’iniciaran dissabte 7 de juny, a les 19 h, a la 
plaça de la Vila, amb una festa infantil amb inflables, 
i, a les 22 h, hi haurà una cantada d’havaneres amb el 
grup Bergantí i una botifarrada. Diumenge 8 de juny, a 
les 11 h, es disputarà, al camp municipal de futbol, el 
1r Memorial Josep Seguer, entre el CF Parets i la Penya 
Barça l’Hospitalet de l’Infant. Per acabar, a les 14 h, a 
la Sala Cooperativa, es farà el dinar de germanor i el 
ball amb orquestra. El preu del dinar és de 15 €. Les 
inscripcions es poden fer fins al 5 de juny als telèfons 
93 562 18 55 i 648 138 614 o a la Penya, de 20 a 21 h.

Domini paretà al Català de dansa i ‘solo dance’ 
La parella de dansa formada per David André i Berta 
Vaquero, del Club Patí Parets i Meritxell Pena, en ‘solo 
dance’, es van proclamar campions en la primera final 
catalana que es fa d’aquesta modalitat. A més, Pena va 
quedar 4a a la final espanyola celebrada a Fuengirola 
(Màlaga). D’altra banda, Carla Pérez (6a) i Andrea Prieto 
(11a) al Català participaran a l’Estatal cadet que es farà 
al pavelló de Parets els pròxims 27 i 28 de juny.

2n Torneig d’escoles del CF Parets 
El Mercantil de Sabadell va guanyar diumenge el 2n 
Torneig d’escoles que va organitzar el CF Parets. Els 
amfitrions van quedar en segona posició. A la compe-
tició van participar 12 equips, entre els quals hi havia 
l’Espanyol, Sant Andreu, San Gabriel o Manlleu.

La Marxa Parets-Montserrat cada cop té mes acceptació 
entre la població paretana. Ho demostra l’elevada partici-
pació que s’ha registrat en l’edició d’enguany, fins a 358 
persones, de les quals 300 van completar tot el recorre-
gut: 60 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu. 
A les 5 de la matinada començava, des de la plaça de 
la Vila, la marxa que organitzava per onzè any el Centre 
Excursionista Parets. La prova, que es podia fer corrent o 
bé caminant, va finalitzar a les 20.41 hores quan va arribar 
el darrer participant a Montserrat.
Tomás Gámez, del CEP, va aconseguir de nou la victòria 
en la modalitat trail amb un temps de 6:31:51, seguit per 
Naza García del Club Triatló, amb 6:37:58, i Toni Remacho, 
en tercera posició, amb una marca de 7:11:51. En la clas-
sificació ‘elit’ femení, la primera classificada, i també la 
primera paretana, va ser Vanesa Pérez, del Club Atletisme 
Parets, amb 8:12:13. Miriam Moreno va ser la segona ‘elit‘ 
i Elisabet Gamarra, la tercera.
El primer paretà va ser Sergi Mingote, del Club Triatló Pa-
rets, que va quedar setè a la general amb 7:22:05. A més, 
Salvador Corbera, del Club Atletisme, va ser vuitè (7:23:06) 
i David Vicente, el desè (7:30:24). Per categories, cal des-

Nou èxit de la Marxa Parets-Montserrat 

tacar el primer lloc de Julio Fernández en sènior masculí, 
Marta Serra en sènior femení, Victor Barroso en sub-21 
masculí i Sara Barrancs en sub-21 femení.

Més de 50 voluntaris en l’organització
Cap a una cinquantena de persones van fer possible tots 
els detalls de la Marxa entre Parets i Montserrat i es van 
encarregar de totes les tasques de suport als corredors 
i caminadors. Enguany, com a novetat, el seguiment de 
la marxa es va fer a través d’un sistema de lectura QR al 
dorsal, fet que va permetre controlar el pas dels partici-
pants i el seu cronometratge, i així, fer el seguiment en 
línia dels temps de pas, l’hora estimada d’arribada i les 
classificacions. Quant al recorregut, en aquesta edició 
es va modificar entre els avituallaments de Palau i Ma-
tadepera, es van eliminar trams d’asfalt i s’hi van afegir 
zones de corriols i trialeres que en van incrementar la 
dificultat, compensada, però, amb el paisatge i l’entorn. 
Tots els participants van rebre una bossa de regals amb 
una samarreta tècnica commemorativa i es va sortejar 
material de trail. Ara ja només cal esperar a la propera 
edició que ja té data: 9 de maig de 2015.

Es consolida la modalitat de trail que va tenir com a guanyadors Tomás Gámez i Vanesa Pérez  
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Destinem més de 300.000 € anuals a arranjar les voreres, reasfaltat de carrers i arbrat... En xifres, 
per exemple, durant 2013, les actuacions fetes a via pública –sense comptar les grans obres- 
sumen prop de 600. Les actuacions més destacades han estat el tram de l’avinguda Espanya, 
davant l’institut, la plaça mossèn Pere Batlle, les escales de darrere l’església i el carrer Raval, i 
actualment, estem duent a terme l’obra més important de la legislatura, la rehabilitació dels car-
rers la Mina i Monistrol i la plaça Dr. Trueta, que transformarà el barri d’una manera excepcional, 
donarà més qualitat de vida als veïns i potenciarà el comerç de proximitat.

En termes econòmics, parla de contenció…
L’objectiu prioritari de l’actual equip de govern era contenir la despesa i que ens permetés executar 
els projectes però sense incrementar l’endeutament. Per això, els anys 2012 i 2013 vam fer un 
Pla de contenció econòmica, al voltant d’un milió d’euros, que va permetre incrementar els diners 
destinats a ajuts socials, a plans d’ocupació per a aturats del nostre poble o a educació. Fins i 
tot hem aportat diners a fons perdut a la Generalitat, per a les obres de l’escola Lluís Piquer o per 
condicionar l’institut de Can Fradera, equipaments dels quals la Generalitat n’és responsable.

Les darreres setmanes, la premsa s’ha fet ressò de l’evolució del deute de les entitats locals… 
A Parets en sortim ben parats. En dos anys, hem reduït el nostre deute en 3,6 milions d’euros, al 
voltant d’un 30% respecte de l’any 2011, segons informa el Ministeri d’Hisenda, i ens situem força 
per sota de la mitjana de la comarca. Tot això és fruit d’una bona gestió i d’una bona política 
financera, uns resultats que, a més, ens han permès congelar i no augmentar els impostos del 
2014. Seguim treballant en aquesta línia, per reduir-lo encara més.

Quin balanç fa de la gestió del govern municipal?
Amb tot el que he expressat i explicat fins ara, el balanç i la valoració de la gestió de govern és 
positiva. No ens conformem, però, i seguirem treballant per millorar-la.

I dels grups a l’oposició, què en pensa?
De l’oposició... Hi ha una mica de tot. La seva funció és fiscalitzar al govern i així ho entenc. Algun 
partit ho practica i a més aporta algunes propostes, un altre no troba res bé del que fem i un altre 
tampoc, però sempre sembra l’ombra que ens movem per interesos. En fi, és una manera de fer 
oposició que no companteixo ni compartiré mai. Des de l’inici de legislatura vam estendre la mà 
a totes les forces politíques i alguns l’han agafada.

POLÍTICA GENERAL 
Política local i política general. Les grans diferències?
La principal diferència és la proximitat amb el ciutadà. La política general queda lluny, moltes 
vegades, de la realitat que es pateix al carrer. Els qui fem política local estem a primera línia, som 
veïns dels nostres ciutadans, hi estem a prop, coneixem els seus problemes i les seves necessitats 
i treballem per donar-hi solucions, siguin o no competència de l’Ajuntament. El polític local ho és 
per vocació, perquè estima el seu poble i perquè vol contribuir al benestar dels seus veïns i veïnes.

Consulta i sobirania. El seu parer?
Estic fermament a favor del dret a decidir i, per tant, que es realitzin consultes dintre del marc 
democràtic. Quant al sobiranisme... sóc català, pertanyo a un partit catalanista, desitjo el millor 
per a Catalunya i crec que hi ha un altre camí que no sigui la ruptura, però respecto la pluralitat 
d’opinions. Per això es important que puguem expresar-nos lliurament, dintre la legalitat. Del que 
estic totalment en contra és que s’utilitzi la bandera i el debat sobiranista com a cortina de fum 
per desviar la ineficàcia del govern de CiU i ERC a l’hora d’aportar solucions als ciutadans que 
estan patint greument els efectes de la crisi. 

PARETS, LA VILA
Quin ha estat el seu vincle més proper amb el municipi? 
De jovenet ja era membre i cap de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. Després vaig ser 
monitor del Centre Excursionista Parets durant més de dos anys. Paral·lelament, pertanyia a 
l’Associació de Veins de l’Eixample. Més endavant vaig formar part de la Comissió de Festes de 
l’Eixample i col·laborava amb la revista Tenes i el Fòrum Tenes. També vaig ser cofundador de 
Ràdio Parets...
Com veu el Parets actual i com és el seu Parets somiat? 
El meu Parets somiat no dista gaire de l’actual. Un poble acollidor, agradable, on els ciutadans 
gaudim d’espais de lleure, de passeig i entorns on relacionar-nos, amb un teixit associatiu ric, 
combinat amb un urbanisme sostenible, respectuós amb el medi ambient, que ens permeti dis-
posar de serveis de petita ciutat.

Francesc Juzgado Mollá és el portaveu 
del grup municipal del PSC a l’Ajuntament 
de Parets i regidor de Via Pública i Co-
hesió Territorial, Hisenda i Cooperació. 
Tot i que va néixer a Barcelona, ara fa 57 
anys, és veí de Parets des que tenia 10 
mesos. Ha viscut a diferents indrets de 
la vila, sempre a l’Eixample. La infància i 
la joventut, al barri de Can Roura, i també 
a l’avinguda Casanovas i al carrer Consell 
de Cent.
Va estudiar Batxillerat, Mestratge Elec-
trònic Industrial i està diplomat en Màr-
queting. Professionalment, és directiu 
comercial. 
És un apassionat de la política des de 
molt jove. Els inicis es remunten al món 
del sindicalisme, amb USO i UGT, i la vin-
culació amb diferents moviments socials 
i reivindicatius de l’època - Assemblea 
de Catalunya, Òmnium Cultural- i també 
amb forces polítiques. Més endavant es 
compromet activament amb el PSC. És el 
primer secretari de l’agrupació local del 
PSC de Parets, conseller de la Federació 
i membre de l’executiva de la Federació 
del Vallès Oriental. 

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Quin és el seu primer contacte amb el món de la política?
Malauradament, hi ha generacions que vam néixer en ple règim dictatorial, i hem tingut gairebé 
obligada coresponsabilitat amb la societat i amb la política. Som molts qui, com jo, mirem enrere i 
recordem com, amb només 16 anys, fèiem d’aquella cançó d’en Serrat, “Para la libertad”, la nostra 
bandera. Viure sota la imposició i la repressió fa inevitable el vincle amb la política, amb la reivin-
dicació, amb la implicació social i amb la lluita per les llibertats... Som aquells joves, sovint amb 
grenyes i pantalons acampanats, que hem viscut més manifestacions que nits de discoteques. Som 
els joves que vam créixer i vam fer créixer els sindicats i els moviments socials, les assemblees, 
els joves compromesos que mai més ens hem pogut desdir – i ho dic amb orgull- d’aquesta falera 
de contribuir a la justícia social. 

40 anys després, l’escenari és molt diferent... 
De la lluita i de les petites i grans victòries vam passar a un cert període de conformisme social. 
Ara sembla que ens fan retornar al punt de partida. Veure com ens fan perdre tot el que havíem 
aconseguit dol. La dreta d’abans, ara ratificada a les urnes, torna a treure’ns tot allò pel qual tant 
vam lluitar: el benestar social de la classe treballadora. 

I a Parets, quan comença la seva trajectòria política?
A través d’un company de feina vaig tenir els primers contactes amb el PSC de Parets. Després 
d’una joventut molt intensa i compromesa socialment i políticament, fent pas per sindicats i movi-
ments socials vaig comprometre’m activament amb el PSC. El compromís s’inicia amb l’agrupació 
local, de la qual en formo part des de fa molts anys, però també amb l’Ajuntament. Vaig ser-ne 
regidor per primera vegada de 1995 a 2003, amb responsabilitat en Urbanisme, Medi Ambient i 
Comunicació. 

Un impàs en l’administració. Marxa el 2003 i torna el 2011. Per què?
El repte era important, relleu d’alcalde, Sergi per Joan Seguer, que ens va deixar el llistó molt alt. 
Perquè els reptes em motiven, potser aquest seria el perquè, sumat a la il·lusió i la vocació de 
servei públic, però sobretot de servei als ciutadans. Així és com entenc la política. Si un dia desa-
paregués aquesta il·lusió, faré camí cap a casa. De fet, l’etapa anterior estava a dedicació parcial. 
Compaginava el càrrec de regidor amb la feina de comercial. Aquesta legislatura l’estic vivint de 
forma molt diferent, perquè totes les hores estan abocades a aquest projecte, que no és altre que 
millorar Parets i gestionar·lo el millor possible. Vaig tornar, en primer lloc per la confiança que 
van dipositar en mi els companys i companyes del partit, però també amb el convenciment que la 
meva aportació fos útil, que el meu gra de sorra serveixi per continuar un model de poble que els 
veïns i veïnes comparteixen amb el PSC de Parets. 

En clau local, Parets i PSC han mantingut sempre una bona aliança... Com ho han fet?
Crec que aquesta ‘bona aliança’, a més de quedar reflectida amb el pas dels anys a través de les 
urnes també la percebem diàriament dels nostres ciutadans i ciutadanes. Com ho hem fet? Crec 
que, com en tot, el conjunt de factors que entren en joc ho fan possible. Em refereixo a uns ideals 
d’esquerres que vetllen per la gent treballadora i pel benestar de les persones, però no només 
respon als ideals d’unes sigles, sinó que som gent de casa, de Parets, que ens estimem el nostre 
poble i els nostres veïns i que, per sobre de tot, sempre hem treballat per un projecte de vila pen-
sat per a tothom. Les nostres candidatures no estan formades per polítics, estan formades per 
persones implicades i il·lusionades que tenen com a objectiu servir el seu poble, donar-li el millor 
i respondre a les seves necessitats. Tal vegada aquest sigui el secret...

Regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, d’Hisenda i Cooperació, i portaveu del grup municipal... 
Com és un dia de feina?
Sobretot, intens. N’hi ha alguns que haurien de tenir més de 24 h. Un dia de feina sovint es tradu-
eix en una jornada intensiva a fins les 9 del vespre, o més enllà, amb visites ciutadanes, reunions 
polítiques i de planificació tècnica, visites d’obra i un llarg etcètera. L’Àrea de Via Pública i Cohesió 
Territorial és, potser, la que requereix més dedicació, pel seu gran abast, seguida d’Hisenda, que 
és realment complexa. Pel que fa al càrrec de portaveu de grup municipal, val a dir que aquesta és 
una funció més de formalisme, que pren relleu al Ple. 

Parli’ns dels grans projectes de les seves àrees?
Si parlem de via pública, el gran projecte rau en el Pla de Barris,  un dels grans compromisos amb 
els nostres veïns. Consisteix a millorar els nostres carrers i barris, crear i adequar els espais per 
promoure la relació ciutadana i mantenir un poble net i endreçat. Aquí sempre hi ha feina a fer. 

Francesc Juzgado
Portaveu i regidor del grup municipal PSC

Molt breument...

“Som gent de casa, de Parets, que ens estimem 

el nostre poble i els nostres veïns i que sempre 

hem treballat per un projecte de vila 

pensat per a tothom”

Un projecte: El Pla director de l’Eixample
Una passió: La política local
Una virtut: Això no em correspon dir-ho 
a mi
Un valor: L’honestedat
Un defecte: Sóc molt exigent, començant 
per mi mateix

Un llibre: L’últim que he llegit, El juego de 
Ripper, d’Isabel Allende. 
El seu racó preferit de Parets: Qualsevol 
parc, però especialment el Mirador de 
Gallecs amb la Torre de Malla al fons. 
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OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
l’oferta lúdica i cultural del Casal Can Butjosa?

David de la Torre
Crec que tenen una oferta 
molt àmplia i variada. Està 
molt bé per als joves, per-
què són cursos que la ma-
joria de butxaques es po-
den permetre. Que celebrin 
els 25 anys demostra que 
la fòrmula que fan servir 
funciona.

Adriana Barco
Fan moltes coses per als 
joves, jo els vaig seguint a 
través del Facebook.
Alguna vegada he anat a al-
guna de les festes que fan. 
Tot i que crec que haurien 
de fer més tallers o cursos 
gratuïts, sobretot per al jo-
vent.

Ionela Collocaro
És important per a un po-
ble que hi hagi tanta ofer-
ta de cursos i tallers. Que 
celebrin 25 anys vol dir que 
al ciutadà li agrada el que 
ofereixen. Crec que fan una 
mica de tot i la varietat està 
molt bé.

Anna Comelles
L’oferta del Casal està molt 
bé, però jo no en faig ús. 
Visc al Barri Antic i em que-
da una mica lluny. Conec 
gent que porta els seus fills 
a fer cursos i n’estan molt 
contents. El ventall d’acti-
vitats és molt ampli.

Javier Grima
Està molt bé, perquè no 
només fan activitats per a 
joves, també per a la gent 
més gran. És un punt de 
trobada del jovent del po-
ble, una manera de conèi-
xer gent. Al llarg d’aquests 
25 anys han millorat molt la 
qualitat.

Adrià Gabarrón
Em sembla bé, no tots els 
pobles tenen tanta diversi-
tat per al jovent, pel que fa a
activitats no esportives. 
Sempre trobes novetats, 
com el curs de DJ o la sorti-
da per fer Paintball. Es nota 
que els usuaris participen a
l’hora de fer propostes.

La campanya Català i empresa. Ja estàs al dia? a gestories i assessories de Parets
L’Oficina de Català de Parets, juntament amb els serveis i oficines de català de la comarca, du a terme, per segon 
any consecutiu, la campanya ‘Català i empresa. Ja estàs al dia?’, impulsada per la Direcció General de Política 
Lingüística, per donar a conèixer a empreses i comerços els drets dels consumidors reconeguts en el Codi de 
consum de Catalunya en matèria lingüística i els recursos que tenen al seu abast per poder garantir el compliment 
d’aquesta normativa.
En l’àmbit del Vallès Oriental, les actuacions d’aquest any se centren en el món de les gestories, assessories i 
asseguradores. L’Oficina de Català de Parets ja ha començat a visitar diferents empreses d’aquest sector per expli-
car·los la campanya i oferir·los el servei d’assessorament lingüístic gratuït i diferents recursos en línia específics 
per a aquest sector. Durant la visita, se’ls proposa de contestar el Llenguatest Consum, un breu qüestionari amb 
el qual s’obté una diagnosi ràpida de la situació lingüística de l’empresa amb propostes de millora i 
informació sobre eines útils. L’objectiu final de la campanya és fomentar que el català sigui present 
en el món socioeconòmic.
Si voleu saber la diagnosi lingüística de la vostra empresa o el vostre comerç, no ho dubteu: envi-
eu-nos un correu electrònic (parets@cpnl.cat) o truqueu-nos (935 739 805) i concertarem una visita.

PARETS EN IMATGES

Rosella 
Foto de Teresa Bermúdez

La Teresa ens comenta aquesta imatge: 
En aquesta preciosa fotografia es reflecteix com de preciós està Parets. 
Miris on miris es veu aquest intens color vermell que llueixen les roselles, 
ara en plena floració, anunciant la proximitat de l’estiu...

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

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

3r Premi Parets, poble lector amb el concurs de fotografia “Llegir, quin plaer!”
Parets agafa el relleu del premi fotogràfic “El placer de leer” que, fins fa dos anys, organitzava la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals de Salamanca i en el qual es premiaven imatges relacionades amb el fascinant món de la 
lectura. La 3a edició del Premi Parets, poble lector proposa, doncs, a fotògrafs professionals i aficionats captar 
aquell moment màgic en què un lector queda captivat per un llibre, per tal de fer-ne una exposició que ens recordi, 
d’una altra manera, com és de meravellosa la lectura.
Hi podrà participar tothom qui vulgui i de manera gratuïta. Cada participant podrà presentar 1 fotografia original 
en color o blanc i negre, realitzada amb qualsevol tècnica o procés i no premiada en cap altre concurs. 
Hi ha dues categories i tres premis: 
Premi a la millor fotografia “Llegir, quin plaer!”: lot de llibres valorat en 150 € i xec de 850 €; Premi a la millor foto-
grafia “Llegir, quin plaer!”, amb les biblioteques, espais de lectura o escoles de Parets del Vallès com a escenari: 
lot de llibres valorat en 150 €  i xec regal de 550 €; Premi a la millor fotografia “Llegir, quin plaer!” popular: lot de 
llibres valorat en 150 € i xec regal de 150 €. L’elecció del guanyador de la categoria millor fotografia “Llegir, quin 
plaer!” popular es farà mitjançant una votació popular oberta.
Les imatges s’hauran de lliurar en format paper al Centre Cultural Can Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets 
del Vallès) i en format digital (300 ppp;  mides 27,9 x 21 cm) a: www.parets.cat/formularis/concurs·de·fotografia·
parets·poble·lector, fins al 31 de juliol. 
Les fotografies en paper s’exposaran a la Biblioteca Can Butjosa i a la Biblioteca Can Rajoler durant el mes de 
setembre. Les fotografies digitals es penjaran a la pàgina web de ‘Parets, poble lector’ i a les xarxes socials de 
l’Ajuntament. Els premis es lliuraran durant la II Festa Parets Poble Lector, que tindrà lloc el dia 5 d’octubre. 

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Fotos i escrits
El passat mes d’abril, dos paretans van fer donació de diversa docu-
mentació a l’Arxiu Municipal. L’objectiu comú d’ambdós és preservar 
part del nostre patrimoni documental i, per tant, conservar un bocí petit 
de la nostra història.

Us en fem cinc cèntims... Maria Gorina ha donat 24 fotografies que 
van entre 1906 i 2002, i 20 documents textuals datats entre 1946 i 
1957. Bona part d’aquests escrits fan referència a la desapareguda 
Indústria Linera.

Joan Anfruns va ingressar a l’Arxiu Municipal de Parets del Vallès 46 
documents, tots relacionats amb la primera Comissió de Festes de la 
nostra població: cartells, programes de festa major i tota 
mena de documentació de suport per a l’organització de 
les primeres festes de l’etapa democràtica.
Us mostrem un parell d’imatges. Si en voleu més, ja sabeu 
on som...
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Com va sorgir aquest primer treball discogràfic?
És el projecte de la meva vida, perquè porto 25 anys treballant-lo si compto quan vaig 
compondre les primeres coses per a aquest treball. Tot bé d’un conte que em va explicar la 
Virgínia, una amiga de la universitat i, a partir d’aquí, vaig decidir adaptar-lo musicalment.

Què ens pots dir d’aquest conte?
Es tracta de la història del conflicte entre la llum i la foscor, entre la por i la desesperança. 
Un conte sobre l’origen del món explicat mitjançant la música. Cal tenir en compte que a 
la Virgínia li feia molta por la foscor i, per això, va decidir passar una nit en un far tota sola 
per escriure aquest conte. 

Com ha anat el procés de creació del disc?
Vaig començar fent una maqueta amb quatre pistes, de forma molt precària, però això va 
quedar oblidat durant uns quants anys. Fa set o vuit anys, amics i coneguts em van ani-
mar a tornar a reprendre’l. Va ser sobretot amb un amic d’Igualada, en Pol Sánchez, que 
em va oferir el seu estudi i vam començar a enregistrar els instruments que hi apareixien.

Crec que hi han participat molts músics.
És cert. Hi ha molts amics que hi han posat el seu gra de sorra. En total, hi han participat 
una quinzena de músics. Si parlem de Parets, hi han col·laborat l’Alejandro Pérez, professor 
de guitarra de l’Escola de Música, i l’Esteve Cardús, professor de flauta.

Ha estat un treball de molta feina.
Moltíssima. Pensa que és un disc d’una hora, amb cinc temes, i n’hi ha algun que té més 
de setanta pistes. Això té molta feina, moltes hores, molta inspiració i molt treball cerebral 
de mirar com arranjar aquesta part i de provar moltes coses. Pensa que hi ha quartet de 
corda, flauta, clarinet, oboè, corn anglès, guitarra espanyola, piano, teclats, bateria, baix, 
guitarra elèctrica,... Hi ha un treball molt detallista, en aquest disc, que he autoproduït i 
que el poso a la venda jo mateix.

Ets un gran aficionat a la música rock progressiva.
M’agrada molt la música clàssica, però tinc una debilitat per tot el rock progressiu dels 
anys setanta. Jo estic amb el grup The Logical Group, que fa versions dels mítics Super-
tramp, i amb qui vaig actuar a Parets. La meva banda preferida és Genesis, però m’agraden 
Pink Floyd, King Crimson, Emerson Lake and Palmer, Yes i moltes grans bandes del rock 
progressiu dels anys setanta.

Javier Herrera 
músic i professor
El professor de bateria de l’Escola Municipal de Música de Parets, Javier Herrera 
(Logronyo, 1966), resident a Parets des de fa més de quinze anys, va presentar el 
seu primer disc, No tengas miedo, a la Setmana Cultural que organitza el centre. Està 
inspirat en el rock progressiu dels anys setanta i forma part del seu projecte musical 
Kant Freud Kafka.

M’agrada... 

El rock progressiu dels setanta. 
La ciència·ficció. 
Veure créixer les meves filles. 
La truita de patates.

No m’agrada...

Tot el que implica la crisi que estem patint. 
La hipocresia. 
Els músics que no tenen respecte pel que 
toquen.

“Aquest és el projecte de la meva vida”


