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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Disposar d’un nou i renovat espai públic per potenciar la convivència entre el veïnat, cohesionar indrets i barris o crear llocs per a la relació 
ciutadana són alguns dels objectius principals de les obres de rehabilitació i millora de la plaça del Dr. Trueta i els carrers adjacents, que 
durant els darrers mesos ha dut a terme l’Ajuntament de Parets. Les obres s’inauguraran el pròxim 18 de juliol, a les 22.30 h, i esdevindran 
l’escenari de gran part de les activitats incloses en el programa ‘Eixamplem la festa’, previ a la Festa Major d’Estiu. Amb la reforma, es manté 
bàsicament el mateix esquema de circulació que ja existia i es facilita la mobilitat per als vianants. Pàg. 3

Un nou espai per a la convivència
a la plaça del Dr. Trueta

Nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local 
de l’Ajuntament, amb 27 noves places

Els perfils són 8 mestres, llicenciats, graduats amb Certificat d’Aptitud 
Pedagògica o Màster de Formació de Professorat; 3 auxiliars de la llar; 
1 dinamitzador juvenil; 11 operaris de manteniment de l’espai públic; 2 
conserges i 2 operaris de manteniment d’edificis públics. Pàg. 5

Parets celebra la tercera edició de les activitats 
incloses en el programa Eixamplem la Festa 

Per tercer any consecutiu, Parets eixampla la festa amb l’objectiu d’obrir 
les activitats prèvies a la Festa Major a diferents carrers i barris, amb 
l’objectiu de consolidar el municipi com a referent cultural i, alhora, 
buscar nous espais de relació per compartir i per gaudir. Pàg. 14
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Pla d’Acció 2014-2015 
del Consell Industrial 
de Parets del Vallès
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El Consell d’Infants de 
Parets ja és un fet

Tercera edició de les 
‘Tardes Joves’ a la 
masia de Cal Jardiner 

XV Edició de la Nit de 
l’Esport

Entrevista: Carles 
González, guanyador del 
Concurs de disseny
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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

Divendres 27 juny
A les 9 h, al Poliesportiu, Campionat d’Espanya de patinatge cadet. 
A les 16 h, a la Residència Pedra Serrada, xocolatada.
A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, actuació de les classes de gimnàstica i 
ioga del Casal Ca n’Oms.
A les 18 h, als tres casals de gent gran, bingo.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport. 
A les 22 h, a la Piscina Miguel Luque, cinema a l’aigua: projecció de la 
pel·lícula Chicago i bany.
A les 22 h, al Casal Ca n’Oms, ball de les jornades amb el grup Camelot.

Dissabte 28 juny
A les 10 h, al parc la Linera, trobada de puntaires.
A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la Cobla Vila de Caldes.
A les 16 h, al Poliesportiu, Campionat d’Espanya de patinatge cadet.
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle d’humor a càrrec de Paco 
Calonge.
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló: festa blanca.

Diumenge 29 juny
A les 10 h, a l’aparcament del camp de futbol, sortida en autocar a Mont-
blanc. A les 14 h, al restaurant El Álamo de Montblanc, dinar i ball de 
cloenda.

Dilluns 30 juny
De 9 a 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 8a Escola d’Estiu sobre la lite-
ratura clàssica i popular. Fins al 3 de juliol.

Dimarts 1 juliol
A les 18 h, al parc la Linera, inauguració del nou parc infantil de la Linera, 
amb dibuixos de Pilarín Bayés, i representació de l’espectacle de titelles 
En Patufet, amb Galiot Teatre.

Dimecres 2 juliol
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 

Dissabte 5 juliol
A les 21 h, a la Sala Basart Cooperativa, Gala de neuroboleros amb 
Moncho i conferència a càrrec dels neurocientífics Noelia Rodríguez i 
Jaume Guilera.

Dimarts 8 juliol
A les 18 h, al parc la Linera, espectacle de contes i cançons Un país de 
conte, amb Carles Cuberes.

Dimecres 9 juliol
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 

Divendres 11 juliol
A les 22 h, a l’Observatori Pau Vila, sessió d’astronomia amb l’observa-
ció de la Lluna, Mart, Saturn i, possiblement, l’asteroide Vesta. 
A les 22 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, Nit de Ghouls. 

Dissabte 12 juliol
A les 11 h, al parc la Linera, festa de cloenda del programa RAP107.edu.
A les 18 h, al Sot d’en Barriques, megaparc infantil Sot Park, amb in-
flables.
De 19 a 24 h, a la plaça de la Vila, Botiga al carrer, amb parades, inflables, 
tast de tapes, actuació de corals i taller de balls llatins.
De 20 a 1 h, al Teatre Can Butjosa, Cornucopia Fest, 
amb l’actuació dels grups Deep in Hate, Engorriment, 
Virium, Videntes Ciegos i Riot of Violence. 
A partir de les 21 h, al Poliesportiu Municipal Joa-
quim Rodríguez, 12 hores de bàsquet.

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

Il·lusió

 Una ombra damunt de la paret
 més gran,
 sempre més gran
 crixiva,
 avançava...
 se fermava.
 De cop és descomparida,
 més tard, però,
 és tornada.
 Després és fugida per sempre
 l’ombra...
 Han mort aquella ombra.

Maria Piga

El Niu d’Art de Parets dedicarà la trobada del diu-
menge 27 de juliol, a la Sala Serra Cooperativa, a 
les 18 h, als poetes de l’Alguer, un col·lectiu que ha 
mantingut la llengua catalana viva i creativa des 
de fa més de sis segles en aquell racó de l’illa de 
Sardenya. Noms com Rafael Caria –de qui s’ha 
publicat l’obra completa enguany-, com Pasqual 
Scanu, Antoni Bal·lero de Càndia, Francesc Ma-
nunta, Rafael Catardi, Pinutxa Ginessu, Anna Cin-
zia Paoluzzi, Rafael Sari, Antonella Salvietti o Ma-
ria Piga, entre molts, mereixen una atenta lectura 
des de el nostre país. 
No us ho perdeu! L’entrada és lliure i també ho és 
la participació en cas de voler recitar, tant poetes 
de l’Alguer com poemes de temàtica lliure. Podeu 
trobar llibres amb poemes alguerencs a les biblio-
teques Can Rajoler i Can Butjosa.

El petit comerç a Parets

Benvolguts/Benvolgudes,
Escric aquesta carta com a propietària d’un 
comerç del nostre poble i com a membre de 
l’Associació de Comerciants del Barri Antic de 
Parets. 

Com  tots sabem, durant els mesos d’estiu finalit-
zen les classes, es fan festes de fi de curs, cloen-
des d’activitats extraescolars i esportives, hi ha 
la Festa Major, etc. 
Les nombroses entitats que tenim al poble vénen 
a les botigues a demanar-nos ajuda econòmica 
i, malgrat la crisi –que ens afecta a tots—, inten-
tem col·laborar-hi, amb aportacions en metàl·lic o 
oferint els nostres productes per a sortejos, rifes 
o regals.
De vegades, els qui veniu sentiu que diem: “Una 
altra vegada?”. I vosaltres responeu:  “Però si no-
més és un cop l’any…”. I és ben cert!, però això 
s’ha de multiplicar per les nombroses entitats 
(més de quaranta) que hi ha al nostre poble. Tam-
bé ens comenteu que esteu contents, perquè la 
majoria d’establiments us intentem ajudar, i que 
teniu més problemes perquè hi col·laborin els 
“grans comerços” que els petits. 
Jo crec que s’ha de comprar a tot arreu —vull dir 
que es pot anar als grans centres comercials—, 
però tingueu en compte que ens teniu al poble i 
que intentem aguantar aquesta crisi que fa tants 
anys que ens afecta i que els qui ens governen 
ens volen fer creure que ja s’està acabant.  Diuen 
que un poble sense comerç és mort… Doncs re-
cordeu que som aquí per servir-vos.

Paula Guasch 
Membre de l’Associació de Comerciants 
del Barri Antic de Parets
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

Ja hem encetat l’estiu. És el moment ideal per sortir al carrer i gaudir dels múltiples racons que la nostra vila ens ofereix. 
Amb aquesta voluntat, amb la de crear llocs i espais comuns de convivència i relació per a tots els veïns i veïnes de Parets, 
aviat inaugurarem la remodelació de la plaça del Dr. Trueta, un indret renovat, accessible i millorat per tal que tothom 
pugui gaudir-ne. En la mateixa línia, els més petits podran jugar i divertir-se al nou indret del Patufet que s’instal·larà al 
parc la Linera i els propietaris de gossos disposaran d’un nou lloc de relació amb el correcan de Can Berenguer. 
Això és el que sempre busquem des de l’ajuntament, crear espais d’interacció social i d’activitat cultural. Així, amb l’esperit 
de fomentar la participació, neixen programes com les activitats incloses a l’Eixamplem la Festa, les jornades Els Nostres 
Avis o les Tardes Joves a Cal Jardiner.
Perquè volem donar veu a tothom: a la gent gran, als joves, als infants, que ja disposen del seu propi consell per expres-
sar-se, als comerços, a les entitats, a les empreses... Volem crear oportunitats de treball per a les persones aturades, 
reconèixer els esforços dels nostres esportistes i, en definitiva, fer de Parets un lloc millor, una vila oberta, per conviure-
hi, on tota la gent hi tingui cabuda i on la tolerància, el respecte, el diàleg i la solidaritat esdevinguin els valors principals 
de la nostra societat.

S’inauguren les obres de la plaça del Dr. Trueta i carrers de l’entorn

L’habilitació d’espais de convivència i de relació ciuta-
dana, la consolidació del comerç local, la supressió de 
barreres arquitectòniques o afavorir els espais per a via-
nants són alguns dels aspectes que s’han prioritzat en el 
projecte de rehabilitació de la plaça del Dr. Trueta i dels 
carrers de l’entorn. La inauguració de l’espai tindrà lloc 
el divendres 18 de juliol, a les 22.30 h, i anirà a càrrec de 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i del regidor de l’Àrea 
de Via Pública i Cohesió Territorial, Francesc Juzgado.
Durant la inauguració, que es farà en el marc de les ac-
tivitats incloses en l’‘Eixamplem la festa’ hi haurà una 
botifarrada, a càrrec de la Comissió de Festes, i una pro-
jecció de cinema. 
Els treballs, que van començar a finals del mes de febrer, 
han consistit, entre d’altres, en la reforma integral de la 
plaça del Dr. Trueta, tant dels accessos com dels nivells i 
paviments per aconseguir gairebé un nivell únic de mobi-
litat per als vianants, ampliant-se fins a la façana nord de 
les noves promocions del carrer la Mina, que ara disposa-

rà d’un espai peatonal i d’una zona amb pas de vehicles 
amb prioritat per als vianants; nova pavimentació dels 
carrers adjacents a la plaça; remodelació de l’aparcament 
situat al parc de Can Berenguer, amb l’augment del nom-
bre de places, la substitució de la xarxa de clavegueram 
afectat del carrer de la Mina, nou enrajolat i noves voreres 
ampliades al carrer de Fra Francesc d’Eiximenis, la su-
pressió de barreres arquitectòniques, l’adaptació i millora 
de la xarxa d’embornals de recollida d’aigües superficials 
i la plantació parcial de nou arbrat.
Per millorar la mobilitat ciutadana, també s’ha substituït 
el paviment asfàltic, s’ha reordenat la senyalització viària, 
s’han creat passos de vianants, s’ha millorat el paviment 
interior de la plaça i s’han reordenat els escocells.
També s’han fet treballs d’adequació i millora del mobi-
liari urbà i dels jocs infantils, que s’han reubicat. A més, 
s’ha substituït la gespa de la zona verda, el sistema de reg 
i, parcialment, els serveis i subministraments com l’aigua, 
el clavegueram i l’enllumenat. 

La remodelació inclou l’aparcament de 
Can Berenguer on s’han incrementat les 
places disponibles fins a 120, a més de 
3 per a persones amb mobilitat reduïda.

Les obres s’emmarquen en el Pla de 
Barris, un dels eixos del Programa 
d’Actuació Municipal (PAM) per a la 
millora dels carrers i barris de la població.

La plaça del Dr. Trueta acollirà gran part 
de les activitats incloses en el programa 
‘Eixamplem la festa’, prèvies a la Festa 
Major d’Estiu.

Enderroc del paviment de voreres i calçades.

Eliminació de murs, tanques, rampes i desnivells, per    
aconseguir un espai unitari i ampli.

Pavimentació integral del carrer la Mina de prioritat 
invertida.

Ampliació de la vorera de ponent del c/Eiximenis.
Ampliació de les voreres del carrer Monistrol.

Ampliació de l’aparcament del carrer Prat de la Riba.

Nou enllumenat públic i nou mobiliari urbà i senya-
lització viària.

Ampliació de places d’aparcament gratuïtes a Can 
Berenguer.

Actuacions desenvolupades
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El barri de Can Berenguer ja disposa d’un nou espai des-
tinat a l’esbarjo per als gossos i a afavorir les relacions 
entre animals i propietaris. Es tracta del primer dels cor-
recans dels tres que s’han previst instal·lar a Parets.
L’acció s’inclou dins la campanya cívica “No deixis el 
marró als altres”, que l’Ajuntament de Parets ha posat en
marxa amb l’objectiu de conscienciar els propietaris de 
gossos sobre la necessitat i la importància de mantenir 
els espais comuns lliures d’excrements de gossos, i de 
recordar les normes relatives a les mascotes i a la seva 
tinença responsable.
El nou correcan disposa d’una tanca perimetral, d’una 
alçada suficient perquè els animals no puguin saltar-la, i 
de dues portes de tancament automàtic. 
El manteniment de les instal·lacions es fa diàriament, a 

més d’un tractament mensual de desinsectació.
L’ús de les instal·lacions està subjecte a un seguit de nor-
mes, que estan escrites als accessos per a informació 
dels propietaris:
- Els gossos poden anar deslligats, a excepció d’aquells 
considerats potencialment perillosos que aniran lligats i 
amb morrió.
- Els animals han d’estar censats i donats d’alta al regis-
tre municipal.
- Cal recollir-ne els excrements i dipositar-los a les pa-
pereres habilitades.
- La porta del recinte haurà d’estar sempre tancada.
- Els gossos hauran d’estar sempre sota vigilància dels 
propietaris, que seran els responsables dels danys o mo-
lèsties que aquests puguin ocasionar.

S’estrena el primer correcan a Can Berenguer 
L’espai, destinat a afavorir les condicions de vida i l’esbarjo dels animals, té una superfície útil de 741 m2

RECONEIXEMENT

Acord per a la construcció d’un pas viari
Els ajuntaments de Parets i de Montmeló han signat, a 
principis d’aquest mes de juny, un acord per a la cons-
trucció d’un pas per a vianants entre els dos municipis. El 
conveni consisteix bàsicament en l’execució del projecte 
de construcció d’un recorregut per a vianants entre la ro-
tonda final del carrer del Timbaler del Bruc de Montmeló 
i la via que hi ha al terme municipal de Parets del Vallès. 
Les obres començaran en breu i tindran un termini d’exe-
cució aproximat d’entre 3 i 4 mesos. 

COL·LABORACIÓ

ESPAIS PÚBLICS

‘El Patufet’ a l’espai de jocs de la Linera
Aquest mes de juny han començat les tasques de remo-
delació i millora de l’espai de jocs situat al parc la Linera. 
El projecte ha estat dissenyat seguint les il·lustracions 
creades per la famosa ninotaire vigatana Pilarín Bayés.

L’espai s’inaugurarà el pròxim 1 de juliol, a les 18 h, coin-
cidint amb la primera de les activitats del Biblioparc, i 
estarà format per un panell gràfic amb textos i dibuixos 
del conte, una molla d’en Patufet i una altra del dineret, un 
tobogan amb el dibuix del bou, un gronxador amb la col, 
un balancí amb el cistellet i una caseta que serà la botiga.
La fabricació i la instal·lació dels jocs anirà a càrrec de 
l’empresa Entorn Urbà, i formarà part d’una sèrie limitada 
de 50 parcs infantils sobre el conte d’en Patufet. 
El parc oferirà jocs que tenen un vessant lúdic, artístic i 
de difusió de la cultura tradicional catalana. 
Pilarín Bayés és una de les il·lustradores més populars i 
prolífiques de Catalunya. Fins ara ha publicat més de 800 
llibres i ha col·laborat en nombroses publicacions i expo-
sicions. A Parets ha estat la creadora dels cartells per a la 
inauguració de diversos centres educatius i ha il·lustrat, 
entre d’altres, la Petita història de Parets del Vallès, editat 
l’any 2009 per Editorial Mediterrània.

Parets rep el premi “Escoba de oro”
Parets del Vallès ha rebut el guardó Escoba de Oro, que 
atorga l‘Associació Tècnica per a la Gestió de Residus, 
Neteja Urbana i Medi Ambient (Ategrus) en el marc de 
la Fira Internacional d’Urbanisme i Medi Ambient (TEM-
CECMA), que se celebra a Madrid.
Aquest premi distingeix Parets com un dels municipis 
de menys de 20.000 habitants més nets de l’Estat es-
panyol, alhora que reconeix la trajectòria i l’esforç que 
s’han desenvolupat durant els darrers anys en matèria 
de reciclatge i neteja viària.
El certamen està adreçat a administracions i empreses 
amb projectes vinculats a la formació i campanyes de 
conscienciació ambiental, i distingeix les actuacions i 
treballs realitzats amb la finalitat de millorar o defensar 
la gestió dels residus i la neteja, i que, alhora, potenciïn 
la qualitat de vida i la sostenibilitat. 
El guardó va ser recollit per l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, i pel regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, 
Francesc Juzgado. L’any 2006, l’Ajuntament de Parets ja 
va ser guardonat amb el premi Escoba de Plata pel seu 
projecte en la gestió municipal de residus.

Hi poden optar els alumnes empadronats a Parets i mestres dels centres educatius de la vila

premis a la millor nota
· Millor nota de selectivitat, dotat amb 500 €

· Millor nota de treball de recerca de batxillerat, dotat amb 100 €

· Millor nota de batxillerat, dotat amb 100 €

· Millor nota de grau mitjà, dotat amb 200 € i de grau superior, dotat amb 400 €

premis al mèrit docent i escolar
· Premi a primària dotat amb 50 € i a l’ESO, amb 100 €, un per centre

· Premi al mèrit docent (projecte realitzat o publicació), dotat amb 300 €

Data màxima de presentació de documentació: 19 de setembre, a l’OAC

Consulteu les bases completes a www.parets.cat

1a edició
dels premis

reconeixement al mèrit educatiu
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HABITATGE

Taula pel dret a l’habitatge
La PAH de Parets, les regidories de Ben-
estar Social i d’Habitatge, els Serveis 
Jurídics Municipals, l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana i l’Oficina Local d’Habitatge 

formaran part de la nova Taula pel dret a 
l’habitatge de Parets. L’acord es va aprovar 
durant la darrera sessió plenària celebrada 
a final del mes de maig. 
La constitució del nou òrgan arriba dos 
mesos després que l’Ajuntament aprovés 
una moció de la PAH , en què Parets es 
declarava municipi lliure de desnonaments 
i establia sancionar els immobles perma-
nentment desocupats que siguin propi-
etat d’entitats financeres i empreses. En 
la sessió del mes de maig, també es va 
aprovar una moció per tal que l’Ajuntament 
exerceixi de mediador entre les entitats 
bancàries i les famílies afectades per les 
clàusules abusives de l’IRPH. 

Parets ‘s’endolla’ a l’estalvi energètic
Amb el lema ‘Endolla’t a l’estalvi energètic’, l’Ajuntament 
de Parets s’ha adherit a la Setmana Europea d’Energia 
Sostenible 2014, amb l’objectiu de treballar en el desen-
volupament d’accions destinades a aconseguir un con-
sum energètic sostenible. 
La primera de les accions vinculades al projecte va te-
nir lloc el 18 de juny, a la plaça de la Vila, a càrrec de 
l’Escola de la Natura, amb un seguit d’activitats infantils 
adreçades als escolars de 4t i 5è curs del municipi, i la 
difusió de propostes d’activitats i nous tallers dirigits a 
públic familiar relacionats amb les energies sostenibles 
i l’estalvi energètic.
En el marc d’aquesta celebració, es va presentar un pro-
jecte que promou la reducció d’emissions de C02 en els 
equipaments municipals, que es desenvoluparà a partir 
del mes de juliol i es perllongarà durant prop d’un any. 
Com a part de les tasques, durant aquest període es durà 
a terme una valoració dels equipaments que han tingut 
un comportament energètic més sostenible. 
L’any 2008, l’Ajuntament de Parets es va adherir al Pac-
te d’Alcaldes i Alcaldesses Contra el Canvi Climàtic i va 
elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), 
en què es defineixen les accions a desenvolupar en el 
municipi per assolir els objectius establerts per la Unió 
Europea per a l’any 2020.

ESCOLA DE LA NATURA

L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria 
de Plans d’Ocupació Local amb l’objectiu de contractar 27 
persones del municipi en situació d’atur. La presentació 
de sol·licituds es pot fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania (OAC), fins al pròxim 2 de juliol. 
Els perfils que es cobriran en aquesta ocasió corresponen 
a 8 mestres, llicenciats/des, graduats/des amb Certificat 
d’Aptitud Pedagògica o Màster de Formació de Professo-
rat; 3 auxiliars de la llar; 1 dinamitzador/a juvenil; 11 ope-
raris/es de manteniment de l’espai públic; 2 conserges i 2 
operaris/es de manteniment d’edificis públics. 
Els requisits específics de cada perfil es poden trobar al 
web www.parets.cat, a l’apartat de l’SLOP.
Això no obstant, tots els candidats hauran de complir uns 
requisits 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 en 
els darrers 12 mesos, estar inscrit al Servei Local d’Ocu-

pació (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.
 
Curs alfabetització digital i lliurament de diplomes
El Servei Local d’Ocupació continua la seva aposta per 
la formació com a eina generadora d’oportunitats en la 
recerca de feina. Per aquest motiu, recentment s’han con-
tractat professionals per mitjà dels Plans d’Ocupació que 
ofereixen cursos a persones aturades. El més recent ha 
girat entorn de les competències TIC i hi han participat 
un total de 16 persones. 
Per altra banda, el divendres 11 de juliol, a les 10 h, el 
Centre de Recursos Empresarials La Marineta acollirà el 
lliurament de diplomes a les prop de 110 persones que 
han fet formació per mitjà de l’SLOP, en les més de 9 es-
pecialitats impartides als equipaments municipals.

L’Ajuntament ofereix 27 noves places de Plans d’Ocupació Local

TREBALLA A L’AJUNTAMENT
Borsa de professionals per a 
l’Ajuntament de Parets
Paral·lelament a les convocatòries de 
Plans d’Ocupació Local, l’Ajuntament pre-
veu seguir amb la iniciativa de la creació 
de llocs de treball per mitjà d’una borsa de 
professionals per formar part de la planti-
lla temporal de l’administració. 
L’objectiu és cobrir les necessitats pun-
tuals que es produeixen durant l’any per 
diversos motius. Les sol·licituds per als 
diferents perfils professionals es podran 
presentar pròximament a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC).
- Substitucions d’oficials de manteniment 

d’edificis amb 3 anys d’experiència.
- Encarregat de jardineria, contracte de 
durada determinada per obra i servei fins 
al 31/12 amb 3 anys d’experiència acre-
ditada com a oficial en l’especialitat.
- Mestres per a escoles bressol i primària, 
en les especialitats d’educació infantil, 
anglès, educació especial, educació físi-
ca i música.
- Borsa de treball per a la contractació 
d’auxiliars de mestre en possessió del tí-
tol de tècnic superior en educació infantil 
(CFGS).
Les bases íntegres de les convocatòries i 
els requisits genèrics es podran consultar 
al web de l’Ajuntament, www.parets.cat.
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PLAÇA DR. TRUETA
OBRA DE REFORMA

divendres 
18 DE JULIOL

21 h Botiffarrada 

22.30 h cinema a la fresca

Parc infantil
Inauguració del nou

sobre el conte d’en Patufet, amb dibuixos de Pilarín Bayés 

Dimarts
1 de juliol
a les 18 h

Tot seguit, obertura del Biblioparc
i representació de l'espectacle
de titelles En Patufet, 
a càrrec de Galiot Teatre

al parc la Linera
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Dimecres, 25 de juny, es va donar el tret de sortida a les  
jornades Els Nostres Avis amb la inauguració de l’expo-
sició commemorativa del 25è aniversari.
Fins al pròxim diumenge 29 de juny, la gent gran de Parets 
tindrà l’oportunitat de gaudir d’un grapat d’actes desti-
nats a fomentar la participació dels nostres avis i àvies en 
la vida social del municipi i promoure activitats que facin 
possible el seu desenvolupament personal i col·lectiu. 
Avui, 27 de juny, hi haurà una xocolata a la Residència 
Pedra Serrada i, a les 17 h, al Casal Ca n’Oms, hi actua-
ran els alumnes de les classes de gimnàstica i ioga dels 
casals per a la gent gran de Parets. 
A les 22 h, l’era del mateix equipament serà l’escenari del 

ball de les jornades, amenitzat pel grup Camelot.
Demà dissabte, 28 de juny, es farà, al parc la Linera, la 
tradicional trobada de puntaires seguida de sardanes a 
la plaça de la Vila amb la Cobla Vila de Caldes i, a les 19 
h, de l’espectacle d’humor de Paco Calonge al Teatre Can 
Rajoler.
Per posar el punt final a les noces de plata, diumenge 
29, els avis i les àvies podran gaudir de l’àpat de germa-
nor i del ball de cloenda que se celebrarà al municipi de 
Montblanc.
Les jornades Els Nostres Avis van néixer l’any 1989 amb 
la voluntat de retre un merescut homenatge a l’experièn-
cia i els valors que representa la nostra gent gran.

Continuen les activitats per als nostres avis

DEFUNCIÓ

Mor el compositor Tomás Gil Membrado
El 4 de juny moria, a l’edat de 99 anys, el veí de Parets i 
Creu de Sant Jordi 2010, Tomás Gil Membrado. Tomàs Gil 
va néixer l’any 1915 a Horta de Sant Joan i, actualment, 
vivia a l’Eixample. Gil va destacar com a instrumentista, 
compositor i director de cobla, i va compondre més de 
1.300 sardanes, fet que el va situar entre els compositors 
més prolífics de la història de la música de cobla.

PARTICIPACIÓ

Nou procés de participació ciutadana 
‘Digues la teva sobre Cal Jardiner’

L’Ajuntament de Parets ha obert un nou procés de parti-
cipació amb l’objectiu de recollir opinions i suggeriments 
sobre l’ús del nou casal jove de Cal Jardiner. 
Amb aquest procés, l’Administració pretén establir aquest 
centre com a punt de referència municipal per a tots els 

joves en els àmbits de l’educació reglada i no reglada, 
salut, ocupació, lleure responsable i alternatiu, gènere i 
participació.

Un espai de referència
La voluntat és que aquest nou espai creixi amb l’ajut de 
tothom que vulgui donar la seva opinió sobre el seu ús, 
amb el disseny de propostes o en la gestió i l’avaluació 
d’activitats. 
El procés s’ha obert prioritàriament als centres educatius 
del municipi, tot i que també hi poden participar tots els 
ciutadans per mitjà de la butlleta que es pot trobar en els 
equipaments municipals, a les escoles i al web municipal 
parets.cat fins al pròxim 30 de juny.
El qüestionari proposa als participants la possibilitat 
d’escollir entre la instal·lació d’una pista d’skate o una 
pista poliesportiva al centre, així com l’opció de col·laborar  
en l’organització d’actes a Cal Jardiner.
Actualment, la masia acull diversos cursos de formació, 
les activitats incloses en les tardes d’estiu que organitza 
el Servei de Joventut o l’ús com a sala d’estudi.

Taller ‘Aprenent a cuidar-me a mi mateixa’
Els dies 7, 10, 14 i 17 de juliol, tindrà lloc a la Sala 
Serra Cooperativa, el taller ‘Aprenent a cuidar-me a mi 
mateixa’, adreçat a dones majors de 18 anys. 
El taller serà conduït per la psicòloga i psicoterapeuta 
corporal Isabel Erill. Les inscripcions es poden forma-
litzar fins al 3 de juliol al Casal de Cultura Can Butjosa 
a un preu de 30 euros. 

Nova sessió d’astronomia al Pau Vila
El pròxim divendres 11 de juliol, a partir de les 22 h, 
l’Escola de la Natura ha programat una nova sessió 
d’astronomia que es durà a terme des de l’Observa-
tori de l’Escola Pau Vila. En aquesta ocasió es podran 
veure la Lluna, Mart, Saturn I, possiblement, l’asteroide 
Vesta. Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 562 17 94.

Concurs Miss Romanesa a Catalunya 2014
El Teatre Can Rajoler acollirà una nova edició del con-
curs Miss Romanessa a Catalunya, que tindrà lloc el 
diumenge 13 de juliol, a les 17 h. 
L’activitat, organitzada per l’Associació per la Difusió 
de la Cultura Romanesa té l’objectiu de donar a co-
néixer la cultura, la música i els balls tradicionals de 
Romania.

‘Cornucopia Festival’ a Can Butjosa
En el marc dels projectes del Pla Local de Joventut, 
el pròxim 12 de juliol, el Teatre Can Butjosa acollirà el 
‘Cornucopia Festival’. L’activitat tindrà lloc de 20 a 1 
h i hi actuaran els grups Deep in Hate, Engorriment, 
Virium, Videntes Ciegos i Riot of Violence. L’entrada 
és gratuïta.

EN 2 MINUTS...
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PARC LA LINERA

Divendres 25 juliol
23.30 Nit del Teatre al Carrer
01.00 Concert de Hits Project
03.30 DJ Omar Rosales

Dissabte 26 juliol
23.00 Concert d’Okey OK
00.45 Concert d’Apache
03.15 DJ Àngel Jordà

Diumenge 27 juliol
13.00 Concert vermut 
 amb Moby Dixie
23.30 Concert d'Illa Carolina 
01.15 Concert de Cimarrón
03.45 DJ Panko i 
 Cordes del Món

Dilluns 28 juliol
18.00 Linera Parc,
 espai de jocs i tallers
19.30 Concert de Nerea Roblas
20.00 Holie Fest
 amb DJ Marc Alfonso
20.45 Dance in fashion,
 amb Elite Dance
23.45 Concert de David Txes
00.30 Concert ball
 amb Hotel Cochambre

PLACA DE LA VILA

Divendres 25 juliol
18.45 Nit del Teatre al Carrer
19.00 Pregó
22.00 La Festa de la Pedra
 del Diable

Dissabte 26 juliol
19.00 VII Milla popular Festa   
 Major (Av. Francesc   
 Macià)
20.30 Concert 
 de l’orquestra Rosaleda
23.30 Ball amb
 l’orquestra Rosaleda
01.00 Exhibició de balls de saló  
 amb l’Associació Balls de  
 Saló de Parets

Diumenge 27 juliol
19.15 Concert de
 Cordes del Món
20.30 Ballada de sardanes
23.30 Havaneres amb Port Vell
00.00 Rellotge de Parets

Dilluns 28 juliol
20.30 Concert
 de l'Orquestra Maravella
22.00 Bateig i correfoc
 de Diables
23.30 Ball amb
 l'Orquestra Maravella

ACTES PRINCIPALS

festa major

Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2014
i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a
 3 VALS per a les atraccions de la fira.
Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets.

Parets  del  Val lès

18 de juliol a la plaça Dr. Trueta de 21 a 22.30 h

21 de juliol a la plaça de la Vila, de 18.30 a 20.30 h

Organitza: Col·labora:

Solidària

VENDA (limitada a 1.000 unitats en cada sector. Només 6 vals per persona)

(si en queden existències, també es vendran l’endemà, al mateix lloc i a la mateixa hora)
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CONSELL INDUSTRIAL

2a Jornada empresarial tècnica
Prop d’una dotzena de directius de tele-
comunicacions i responsables tècnics TIC 
de les empreses del municipi han assistit 
a la segona Jornada empresarial tècnica 
impulsada pel Consell Industrial de Parets, 
celebrada aquest mes de juny al Centre de 
Recursos Empresarials La Marineta.

La jornada ha servit per facilitar a les in-
dústries informació sobre l’estat de des-
plegament de banda ampla als polígons 
d’activitat econòmica (PAE) de Parets; 
identificar les necessitats quant a serveis 
de telecomunicacions; presentar les pro-
postes actuals de desplegament de banda 
ampla als PAE i treballar per un consens 
entre el sector púbic i privat per perde-
senvolupar un projecte de desplegament 
que s’adequï a les necessitats reals de les 
empreses. 
Pròximament, es presentaran les alter-
natives de desplegament a les empreses, 
segons les necessitats detectades, i es 
duran a terme accions amb els operadors 
majoristes i minoristes per tal d’optimitzar 
els serveis i costos al municipi.

INAUGURACIÓ 

Grifols inaugura una nova planta  
a Clayton, als EUA
La multinacional d’hemoderivats Grifols, 
amb seu al polígon Llevant de Parets, ha 
inaugurat, aquest mes de juny, una nova 
planta de fraccionament de plasma a Cla-
yton (Carolina del Nord).

L’acte inaugural ha comptat amb la 
presència de l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, i del president de la Generalitat, 
Artur Mas, entre altres personalitats.
Grifols ha invertit 260 milions d’euros en 
aquestes noves instal·lacions, que tenen 
una superfície de 14.400 metres quadrats 
i esdevenen les més grans del món en la 
seva especialitat.
La nova planta té una capacitat per frac-
cionar fins a 6 milions de litres de plas-
ma a l’any. El fraccionament és la primera 
etapa del procés de producció dels medi-
caments derivats del plasma i consisteix 
a sotmetre’l a diversos canvis de tempe-
ratura i condicions químiques que provo-
quen la separació de cada proteïna que 
s’utilitzarà amb finalitats terapèutiques. 

El Circuit de Barcelona-Catalunya acollia, el passat diven-
dres 13 de juny, la signatura del Pla d’Acció 2014-2015 
del Consell Industrial de Parets. L’acte coincidia amb la 
celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya 
de MotoGP.
La signatura va estar presidida per l’alcalde Parets, Sergi 
Mingote, i va comptar amb la presència de prop d’una 
trentena de representats de les empreses que formen part 
del Consell Industrial.
En el document, aprovat també pel Ple de l’Ajuntament 
de Parets durant la sessió celebrada el 28 de maig, 
s’especifiquen les actuacions concretes que el Consell 
Industrial durà a terme. El Consell Industrial treballa en 
dos eixos bàsics d’actuació: Territori i medi ambient i Pro-
moció empresarial, formació i foment de l’ocupació i la 
seguretat. El primer dóna resposta a programes com ara 

Es ratifica el Pla d’Acció 2014-2015 del Consell Industrial de Parets

l’observatori de l’activitat econòmica a Parets, accions de 
millora en els polígons d’activitat econòmica de Parets o 
l’mpuls del treball en xarxa. El segon eix se centra en la 
promoció de la seguretat als polígons, les qualificacions 
professionals, el foment d’accions de promoció empresa-
rial o en l’emprenedoria corporativa, entre d’altres. 
Algunes de les accions que es volen desenvolupar en el 
marc del Pla d’Acció giren entorn de la consolidació de 
l’ens, l’impuls del talent, la cooperació industrial o la re-
cerca de sinergies entre les grans empreses i les pimes. 
Per aquest motiu, el Pla preveu dur a terme una convo-
catòria de premis del Consell amb el reconeixement a 
les empreses que en destaquin, organitzar una jornada 
cooperació industrial en l’àmbit de la C17 o una sessió 
de mentoring, en la qual empresaris de referència asses-
sorin, guiïn i aconsellin pimes i emprenedors.

L’acte de la signatura va tenir lloc al Circuit de Barcelona-Catalunya coincidint amb el Gran Premi de MotoGP
Freudenber aumenta la facturació en un 8%
Les empreses del grup Freudenberg a l’Estat, situades 
al polígon industrial Can Volart de Parets, van tancar 
l’exercici de 2013 amb una facturació de 170 milions 
d’euros, un 8% per sobre de l’exercici precedent. Les 
exportacions van ser el motor d’aquest creixement. El 
grup està establert a Parets des de 1968, és distribuï-
dor de Freudenberg Telas sin Tejer, Freudenberg Ibéri-
ca i Vileda, entre d’altres, compta amb una plantilla a 
Parets de 650 treballadors.

Recanvis Gaudí amplia el negoci a l’Aragó
Recanvis Gaudí, amb seu central al c. Molí de Vent 
de Parets, ha ampliat el seu negoci amb la signatura 
d’un acord amb Recanvis i Complements Aragonesos 
per l’adquisició de l’empresa situada a Saragossa. La 
firma, dedicada a la distribució de recanvis i accesso-
ris per a vehicles, ha complert 25 anys de trajectòria 
empresarial aquest 2014.

BNF es constitueix a Parets
Aquest mes de juny s’ha constituït la nova societat 
BNF Bolivia, SL, dedicada a l’elaboració i execució de 
tot tipus d’estudis, plans directors, avantprojectes o 
projectes d’arquitectura, urbanisme, medi ambient, 
enginyeria inclòs el cicle de l’aigua, estalvi i eficiència 
energètica entre d’altres. L’adreça social és al carrer 
de Francesc Macià, s/n.

Nova societat Boxes and Services
El carrer de Víctor Català, 1 acull la nova societat In-
ternational Boxes and Services 2014, SL, dedicada a 
la prestació de serveis de comunicacions, copisteria, 
fax, processament de dades, disseny gràfic, infografia, 
multimèdia, disseny de pàgines web, publicitat i envi-
ament i recepció de paqueteria i missatgeria. 

EN 2 MINUTS...
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La plaça de la Vila acull una nova edició de la ‘Botiga al carrer’
Els comerços de Parets tornen a ocupar la plaça de la Vila en una nova edició de  la 
‘Botiga al carrer’ que tindrà lloc el dissabte 12 de juliol, de 19 a 24 h, amb una mostra de 
productes i serveis dels comerciants locals. 
Durant tota la tarda hi haurà inflables per a la quitxalla, dues actuacions de la coral in-
fantil i la coral de mares i pares de l’Escola de Música, un taller de balls llatins (txa txa 
txa, batxata, etc.), amb l’Associació Balls de Saló de Parets i, a les 20 h, un tast de tapes 
cuinades pels restaurants de Parets. 
L’activitat està organitzada per l’Associació de Comerciants del Barri Antic de Parets 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Parets.

I tu, on compres? Enlloc com a casa
Per altra banda, amb la posada en marxa de la campanya I tu, on compres? Enlloc com a 
casa, l’any 2009, l’Ajuntament i les associacions de comerciants treballen conjuntament 
per tal de consolidar els hàbits de compra entorn del comerç local, com una activitat 
fonamental per al desenvolupament dels municipis que contribueix a generar activitat 
econòmica, crear ocupació i cohesionar la població.

COMERÇ LOCAL CONSUMSCAC

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

Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris
El passat 13 de juny van entrar en vigor algunes disposicions de la renovada Llei general 
per a la defensa de consumidors i usuaris, en transposició de normativa europea.  Algunes 
de les novetats més importants que cal tenir en compte són les següents: 
- Si un usuari incompleix un termini de permanència, la penalització per baixa ha de ser 
proporcional al nombre de dies en què s’hagués incomplert el termini.
- El termini d’exercici del dret de desistiment passa a ser d’un mínim de 14 dies naturals. Si 
no s’hagués donat la informació sobre l’exercici del dret de desistiment, el termini s’amplia 
a 12 mesos. 
- Si s’exerceix el desistiment, l’empresari ha de retornar les quantitats abonades per la 
persona consumidora en el termini màxim de 14 dies naturals des que coneix l’exercici 
del dret del consumidor.
- Si el preu del contracte s’hagués finançat i s’exercita el dret de desistiment, implicaria la 
resolució del crèdit sense cap mena de penalització per a la persona consumidora.
- Les clàusules dels contractes han de ser llegibles i accessibles. La dimensió de la lletra 
del contracte no pot ser inferior al mil·límetre i mig i el document no pot tenir un fons di-
ficultós de lectura.
- Les ofertes telefóniques no seran vinculants fins que el consumidor no les hagi signat o 
enviat el seu acord per escrit, ja sigui en paper, per fax, correu electrònic o per SMS.
- Es prohibeixen les trucades telefòniques per realitzar ofertes comercials 
entre les 21 i les 9 hores, així com els caps de setmana i festius.

EMPRENEDORIA 
Servei municipal d’orientació i 
assessorament a emprenedors

L’Ajuntament de Parets continua treba-
llant per impulsar els projectes dels em-
prenedors i emprenedores de Parets.
En el marc de les competències del Ser-
vei de Promoció Econòmica i Ocupació, 
l’Ajuntament va posar en marxa, ara fa 
un any i mig, un nou servei d’orientació i 
assessorament adreçat a persones em-
prenedores que volen constituir la seva 
pròpia empresa.
El servei, de caràcter gratuït, el presta 
un tècnic especialista, que fa acompan-

yament des del primer moment, amb la 
idea de negoci, fins a la posada en marxa 
i consolidació del projecte empresarial.
Pròximament, el Centre d’Estudis del 
Consell Comarcal publicarà la revista 
especialitzada Emprèn, que ha pres com 
a exemple el Servei d’Emprenedoria de 
Parets del Vallès.
La publicació recollirà les pràctiques 
innovadores que s’han posat en marxa 
al municipi, l’experiència del servei en el 
marc del Consell Industrial i una entrevis-
ta a la responsable de desenvolupament 
econòmic i ocupació de l’Ajuntament, 
Imma Ruiz.

JORNADA
Ajuntament i UPC treballen en 
un acord de col·laboració 
L’Ajuntament de Parets del Vallès i la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya treballen 
des de fa temps en un acord de col·labora-
ció amb l’objectiu de fomentar la realitza-
ció d’accions conjuntes entre el Consell 
Industrial de Parets del Vallès i la UPC-
BarcelonaTech.
La finalitat d’aquesta acció seria, entre 
d’altres, establir un diàleg permanent per 
a un major coneixement entre les empre-
ses que formen part del Consell Industrial, 
i la resta del teixit productiu de Parets, i la 

UPC-BarcelonaTech, amb l’intercanvi d’ex-
periències innovadores, informació sobre 
convocatòries de subvencions, jornades 
tècniques, bones pràctiques i taules rodo-
nes; potenciar la transferència de coneixe-
ment, així com la transferència de resultats 
d’activitats de recerca en aquestes empre-
ses; fomentar la cooperació publico-pri-
vada en l’àmbit de la recerca i la transfe-
rència de tecnologia; promoure l’ocupació 
de les persones; impulsar la transmissió 
de competències associades a la pràctica 
professional durant el procés de formació 
dels estudiants o formular propostes de 
bones pràctiques en el model industrial. 
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Durant aquest mes de juny han finalitzat les visites guiades dels alumnes de les escoles de Parets a l’Ajuntament. Dos 
grups d’alumnes de 3r curs del centre Nostra Senyora de Montserrat i del Pau Vila han estat els darrers en conèixer 
per dins com és la Casa de la Vila. Al llarg d’aquest curs han estat més de 350 nens i nenes de les escoles Lluís Piquer, 
Pau Vila, Pompeu Fabra, Nostra Senyora de Montserrat i Vila Parietes els qui han pres part en les visites guiades. A 
més de fer un recorregut per les dependències municipals, els alumnes han fet la representació simbòlica d’un ple 
municipal i han pogut formular preguntes a l’alcalde de Parets, Sergi Mingote. A les fotografies, a la part superior, 3r A 
i B del Nostra Senyora de Montserrat, i a la inferior: 3r A i 3r B de l’escola Pau Vila.

Acaben les visites escolars a la Casa de la Vila
Més de 350 nens i nenes de les escoles paretanes han fet aquest curs una visita guiada a l’Ajuntament

Èxit a la 1a Festa Solidària del Pau Vila
L’AMPA de l’escola Pau Vila va recaptar 2.150 euros du-
rant la 1a Festa Solidària celebrada el passat 31 de maig. 
Els diners es destinaran a la posada en marxa del projecte 
d’ajuda a les famílies en situació de precarietat econò-
mica pel curs 2014-15. En la festa van col·laborar 56 co-
merços de diferents sectors, empreses i entitats de Pa-
rets i unes 300 persones. Entre les activitats celebrades 
cal destacar tallers infantils, parades de venda de roba i 
objectes promocionals, exhibicions del ball de gitanes i 
gegants, acrobàcies, concert coral o una master class de 
zumba. L’AMPA va lliurar el xec de diners al centre escolar 
durant la festa de final de curs.

SOLIDARITAT

PLUSVÀLUA

Primeres Olimpíades de Matemàtiques 
178 nens i nenes de les escoles de Parets del Vallès van 
participar a la primera edició de les Olimpíades de Ma-
temàtiques organitzades per l’AMPA de l’escola Pompeu 
Fabra. L’activitat, celebrada a la Cooperativa, tenia com 
a objectiu incentivar els escolars de Parets a estimar les 
matèries que treballen durant el curs i motivar-los per 
millorar el seu rendiment, fent una crida al pensament i 
al raonament. Quant a les proves, van tenir una durada 
d’entre 20 i 35 minuts pel que fa al cicle inicial, 45 per al 
cicle mitjà i 50 minuts per al cicle superior. Tots els par-
ticipants a les Olimpíades van rebre un obsequi.

CONCURSOS

Operaris de manteniment

de l’espai públic

Núm. de contractes: 11

Conserges
Núm. de contractes: 2

Operaris de manteniment 

d’edificis públics

Núm. de contractes: 2Termini per a la presentació de sol·licituds:

del 20 de juny al 2 de juliol de 2014, a l’OAC de 

l’Ajuntament.

Requisits d'accés
1/ Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol 

país de la UE o bé permís de treball

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

participat en cap Pla d'Ocupació durant els 

darrers 12 mesos o no haver fet un   

Pla d’Ocupació sencer en aquest període

4/ Estar inscrit al Servei Local d'Ocupació de 

l'Ajuntament de Parets del Vallès.

5/ Estar empadronat al municipi abans de la data 

d’aprovació inicial d'aquestes bases.

Un cop admès/sa, es valorarà
1/ Les rendes més baixes per unitat familiar.

2/ Tenir càrregues familiars (fills menors de 25 

anys a la  mateixa unitat familiar en situació 

d’aturat/da). 

3/ Tenir formació i experiència en les tasques 

descrites.

4/ Altres aspectes relacionats amb la situació 

sòcio-laboral. 

Nous Plans d’Ocupació Local

Mestres, llicenciats/des, 

graduats/des amb Certificat 

d’Aptitud Pedagògica o 

Màster de Formació de 

Professorat
Núm. de contractes: 8

Auxiliars de la llar

Núm. de contractes: 3

Dinamitzador/a juvenil

Núm. de contractes: 1

Podeu consultar les bases completes al web

www.parets.cat i a les ofertes de l’SLOP

Ref. A

Ref. CV

Ref. B

Ref. D
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Els parcs, les actituds incíviques, els elements urbans, les 
escoles i els equipaments municipals són els cinc grans 
temes que més interessen i preocupen als nens i nenes 
de Parets del Vallès. Aquesta és la conclusió a la qual han 
arribat els 18 consellers fundadors del Consell d’Infants  
que han recollit la informació entre els seus companys 
de l’escola. La llista de temes va ser lliurada a l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, i la regidora d’Educació, Sònia 
Lloret, durant el ple de constitució del nou òrgan de par-
ticipació celebrat el 10 de juny passat.
Als nens i nenes de Parets els agradaria que als parcs ‘no 
s’hi entri amb gossos, s’hi posin més papereres o que es-
tiguin més ben cuidats’. Pel que fa a l’incivisme demanen 
‘que es vigili la velocitat dels cotxes o que es controli els 
gossos agressius’. A la llista de reclamacions hi ha ‘l’ar-
ranjament de voreres, l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques, la creació de més carrils bici o que es recuperi 
el petit comerç del poble’. Dins de l’apartat de millores a 
les escoles i equipaments municipals, els nens i nenes de 
Parets demanen que es creïn més espais per fer grafits, 
locals d’oci per a joves, que s’implanti alguna tarda lliure 
a l’escola o bé que es disposi de més espai als vestidors 
del Pavelló d’esports. 

Constituït el Consell d’Infants de Parets del Vallès
Els 18 consellers i conselleres van participar en la primera sessió plenària celebrada el 10 de juny

Plenari de constitució del Consell d’Infants
Els 18 consellers/es, escollits pels nois i noies dels cur-
sos de 5è i 6è de les escoles de primària de Parets, van 
assistir al ple de constitució del nou òrgan de participació 
municipal. El plenari va servir per presentar a l’alcalde i 
a la regidora d’Educació la proposta de creació i funcio-
nament del Consell d’Infants per tal que, posteriorment, 
sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament. 
A més d’exposar els temes que preocupen als nens i ne-
nes de Parets, els sis portaveus dels consellers/es van 
presentar una proposta d’estatuts d’aquest òrgan, la carta 
del bon conseller/a i van donar a conèixer la proposta de 
logotip del Consell d’Infants, elaborada per un alumne de 
l’escola Pompeu Fabra. 
Segons la carta presentada, per ser un bon conseller/a 
cal ser responsable i educat, ser sociable, una persona 
oberta, comunicativa i participativa, tenir ganes d’assumir 
aquesta responsabilitat i dedicar-hi el temps necessari.
També cal saber recollir totes les idees, negociar i coope-
rar, mantenir un diàleg, ser un bon portaveu intentant que 
la resta de nens i nenes de la classe també s’hi impliquin, 
estar atent a tot el que passa a Parets, ser puntual i avisar 
al mestre i al substitut si un dia no hi pot assistir.

Beques de les escoles bressol municipals
Fins al 4 de juliol resta oberta la convocatòria per op-
tar a les beques d’escolaritat i de menjador d’escola 
bressol corresponents al curs 2014-15. Les persones 
interessades han de concertar visita amb el dDeparta-
ment de Serveis Socials de l’Ajuntament de Parets, al 
telèfon 93 573 79 79.

Les escoles donen suport a la música
L’escola bressol municipal el Cirerer i els col·legis Pom-
peu Fabra, Pau Vila i Nostra Senyora de Montserrat es 
van sumar al projecte del Camp d’Aprenentatge Pau 
Casals, que vol que la música ‘continuï sent indispen-
sable en l’educació dels infants’. La iniciativa consistia 
en cantar el 6 de juny la cançó ‘Mirall de Pau’, com-
posta per a l’ocasió, simultàniament amb la resta de 
centres educatius i instituts de tota Catalunya.

Preinscripcions a les escoles bressol
Un total de 121 nens i nenes s’han matriculat a les tres 
escoles bressol municipals per al curs 2014-15. De les 
139 places que s’ofertaven al Cirerer, la Cuna i el Gargot 
s’han cobert 121: 22 places de 0-1 any, 42 d’1-2 anys i 
57 de 2-3 anys. Així, al Cirerer s’incorporaran 45 alum-
nes; a la Cuna, 27 i al Gargot, 37 nens i nenes. 

Final de temporada de l’espai Rap107.edu
El pròxim dissabte 12 de juliol, d’11.30 a 13 h, al parc 
la Linera, hi haurà la festa de cloenda de la tempora-
da del programa radiofònic Rap107.edu, que condueix 
Miquel Pérez.

EN 2 MINUTS...

Can Rajoler acull el concert de final de curs
Les músiques de bandes sonores de pel·lícules va ser la 
temàtica del concert de final de curs de l’Escola Muni-
cipal de Música de Parets del Vallès, que es va celebrar 
el passat 3 de juny a Can Rajoler. El teatre es va omplir 
de gom a gom per escoltar el concert dels alumnes de 
l’escola. Familiars dels alumnes, amics i públic en general 
-amb invitació prèvia- van poder gaudir de la interpretació 
de cançons de pel·lícules tan conegudes com ‘The Pink 
Panther, ‘La vida és bella’, ‘Breakfast at Tiffany’s’, ‘Sin-
ging in the rain’, ‘La família Addams’, ‘James Bond 007’, 
‘L’últim dels mohicans’ i ‘El Senyor dels Anells’.

ESCOLA DE MÚSICA

Els 18 consellers/es al despatx d’alcaldia després de la celebració del plenari de constitució del Consell d’Infants
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Estem tot just a l’equador de l’any i Parets del Vallès es 
prepara per viure un dels esdeveniments més esperats de 
l’any: la Festa Major d’Estiu.
No obstat, prèviament, els paretans i les paretanes ce-
lebrarem la tercera edició d’Eixamplem la festa!, el nom 
amb què es bateja el grapat d’actes previs a la Festa Ma-
jor d’Estiu que, durant el pròxim mes de juliol, tindran lloc 
al Sot d’en Barriques i a la renovada plaça del Dr. Trueta.
Aquest programa pretén, per mitjà dels nous elements 
que entren a l’escena de la festa, refermar el compromís 
de l’Ajuntament en l’organització activitats d’oci que con-
solidin el municipi com a referent cultural i, alhora, crear 
nous esdeveniments i espais de relació per compartir i 
per gaudir.
El primer dels actes tindrà lloc el dissabte, 12 de juliol, al 
Sot d’en Barriques, amb el megaparc infantil Sot Park, un 
espai per a la mainada on els petits podran gaudir de jocs 

i inflables durant tota la tarda.
La segona activitat coincidirà amb la inauguració de la 
plaça del Dr. Trueta, el pròxim divendres 18 de juliol, a 
les 21 h. La Comissió de Festes serà l’encarregada de fer 
la botifarrada que acompanyarà la projecció de la pel-
lícula del Cinema a la fresca d’aquest any. La recentment 
estrenada cinta de la factoria Disney, Maléfica, ha estat 
l’escollida per a l’ocasió.
L’endemà, dissabte 19, la música, el ball i la gresca ompli-
ran el mateix espai amb el ritme de La Salseta del Poble 
Sec i DJ Chaman.
Aquesta Festa Major tornen les iniciatives solidàries amb 
els tiquets que es podran adquirir, al preu de 5 euros, i que 
donaran dret a 3 vals d’atraccions per a la fira.
Tots i totes esteu convidats a eixamplar la festa, a parti-
cipar, a gaudir i a compartir perquè aquests són els ob-
jectius del programa que precedeix la Festa Major d’Estiu.

La festa torna a eixamplar-se a Parets
Festa Major solidària
Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2014 i sigues so-
lidari! Col·labora amb 5€ i tindràs dret a 3 vals per a 
les atraccions de la fira. 
Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas 
Parets.

Venda dels tiquets solidaris:

18 de juliol - plaça Dr. Trueta - de 21 a 22.30 h.
21 de juliol - plaça de la Vila - de 18.30 a 20.30 h.

(si en queden existències, també es vendran 
l’endemà, als mateixos llocs i a la mateixa hora)

Venda limitada a 1.000 unitats en cada sector.
Només es podran comprar 6 vals per persona.

SOLIDARITAT
La nova plaça del Dr. Trueta acollirà gran part dels actes inclosos en el programa ‘Eixamplem la festa’

Aquest juliol, tothom preparat per a la Festa...

La Festa Major d’Estiu, que enguany se celebrarà entre els 
dies 25 i 28 de juliol, torna als carrers de la vila per oferir a 
tothom l’oportunitat de participar en infinitat de jocs i es-
pectacles, visitar la fira d’atraccions o passejar pels carrers 
guarnits.
Aviat es podran adquirir les samarretes, les monedes i el 
got, que com sempre, es pot comprar, fer el glop i tornar... o 
no. A més, com cada any, el Bus de Festa Major ens portarà 
gratis d’un cantó a l’altre.
La nostra festa torna a estar plena d’activitats: la cercavila, 
la Nit de Teatre al Carrer, les competicions esportives, el 
concert vermut, els balls i actuacions de l’Elisenda i el Mar-
cel, el rellotge de Parets, que animarà de nou la mitjanit... El 
parc la Linera acollirà els millors concerts de la temporada 
amb les sessions de DJ, els Apache, Illa Carolina o els in-
combustibles Hotel Cochamnbre.
Aquestes i un bon grapat de propostes més ompliran de 
gresca la vila aquest any.
Cal recordar que tot això és possible gràcies a la 
col·laboració desinteressada de les entitats del municipi i, 
especialment, a la Comissió de Festes de Parets.

AVANÇ DE FESTA MAJOR

La imatge de la festa
La Festa Major d’Estiu ja té imatge. En aquesta oca-
sió, el guanyador ha estat Carles González, que ha 
presentat un disseny fresc i innovador prenent com 
a referència el tema d’enguany: la Festa de la Pedra 
del Diable.
En aquesta edició s’han presentat 23 obres de 17 
autors diferents i el guanyador, a més de poder 
veure el seu dibuix estampat a les samarretes i els 
programes de la festa, ha rebut com a premi un xec 
per valor de 500 euros.
Carles González té 33 anys, és de Parets i és disse-
nyador gràfic.

DISSENY

Cinema a la Fresca  - Maléfica 
18 de juliol - Pl. del Dr. Trueta - 22.30 h
Direcció: Robert Stromberg. 
Intèrprets: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, 
Sam Riley, Peter Capaldi, Toby Regbo. 
Gènere: Fantasia. Tots els públics.

La historia de Maléfica parteix del clàssic La bella 
dorment. Aquesta precuela se centra en la figura de 
la bruixa per explicar els fets que la van convertir en 
una persona perversa que va acabar llençant una 
maledicció sobre la petita Aurora. És la història dins 
la història, una visió inèdita sobre la malvada bruixa 
del clàssic de Disney. 

CINEMA
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El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets torna a 
organitzar les Tardes Joves a Cal Jardiner. Durant el mes 
de juliol s’han programat sis sessions, els dimarts i di-
jous de 18 a 20 h. Per començar, el 8 de juliol, l’entitat 
Apre s’encarregarà del taller de bijuteria que servirà per 
aprendre com fer pulseres de goma. Dijous 10 i 17 de juliol 
hi haurà un taller de manualitats, jocs i teatre, destinat a 
majors de 10 anys que impartirà Eva Bellart. Dimarts 15 
de juliol, Apre serà la responsable del taller de samarre-
tes Rainbow. Dues de les activitats més atractives de les 
Tardes Joves són el taller de màgia amb Justo Pueyo, 
dimarts 22 de juliol, a les 18 h, i el taller ‘La vida és un circ’, 

Tornen les tardes joves a la masia Cal Jardiner
Durant el juliol s’han programat tallers de bijuteria, samarretes, màgia, circ o manualitats

amb Carlos Paco Pitarch, dijous 24 de juliol, de 18 a 20 h.
Les activitats de les Tardes joves són totalment gratuïtes.

Nova programació de cursos a Can Butjosa
D’altra banda, el Casal de Cultura Can Butjosa oferirà du-
rant el juliol la nova programació de cursos i tallers. Per 
a infants (de 6 a 12 anys) hi haurà classes de pintura i 
dibuix, cuina i rebosteria, multitallers artístics amb cerà-
mica. I per al públic juvenil i adult, cursos de ioga i atenció 
plena, dibuix i color, scrapbooking (elaboració d’àlbums 
de fotografies), ikebana, hort al balcó, ceràmica, cuina 
sense gluten, veu i cant o iniciació al Bollywood.

Servei de Biblioparc a la Linera
Fins al dimarts 22 de juliol, la Biblioteca Can Rajoler 
oferirà, de 17 a 20 h, l’activitat del Biblioparc a la Linera. 
Com en anys anteriors, els dimarts a les 18 h, hi haurà 
espectacles infantils. L’1 de juliol, titelles amb Galiot 
Teatre, el dia 8, contes i cançons amb Carles Cuberes i 
el dia 15, animació infantil amb Noè Rivas.

20 anys de la Coral del Club Sant Jordi
Enguany, la Coral del Club Sant Jordi compleix 20 anys. 
L’entitat va néixer el 1994 com una activitat de la xarxa 
de clubs de l’Obra Social de Caixa Catalunya. De la seva 
trajectòria en destaca la participació en les trobades de 
totes les corals dels diferents clubs en un espai emble-
màtic, la primera de les quals es va fer el 1996 a Parets.

Els Beggars posen música a una sèrie 
El grup paretà The Downtown Beggars participa en la 
banda sonora de la sèrie Space men. Es tracta d’una 
web sèrie de ficció de cinc capítols que explica la his-
tòria dels joves components d’una banda de rock que 
reben la visita d’éssers d’un altre planeta. Aquest pro-
jecte pretén ser un aparador de tendències artístiques 
i de promoció de grups musicals emergents.

Gala de Neuroboleros a la Cooperativa
L’Àrea de Musicoteràpia del Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever organitza el dissabte 5 de juliol, a les 20 h, 
a la Sala Basart de la Cooperativa, la 1a Gala de Neuro-
boleros, l’abraçada perfecta. L’activitat comptarà amb 
el cantant Moncho, la neuropsicòloga Noèlia Martínez i 
el psiquiatra infantil Jaume Guilera. El preu de l’entrada 
anticipada és de 10 euros i de 15 euros el mateix dia.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Cloenda dels cursos i del voluntariat
Uns 60 alumnes han participat als tres cursos de català 
que ha impartit l’Oficina de Català a Parets. El jardí de Ca 
n’Oms va acollir la cloenda del curs acadèmic 2013-14 i 
de la 18a edició del programa del Voluntariat per la Llen-
gua. El programa ha comptat amb una participació d’onze 
parelles (novembre 2013) i tretze (febrer 2014). El mateix 
dia es va fer un taller de ball de gitanes i el reconeixement 
per part del Servei d’Acollida de l’Ajuntament als partici-
pants a les classes de català i en les sessions d’acollida.

CATALÀ PLUSVÀLUALECTURA

 La masia de Cal Jardiner acollirà tallers de manualitats, jocs, teatre, samarretes, màgia i circ durat sis tardes de juliol

18è Concurs de Punts de Llibre 
Un total de 332 persones han participat al 18è Concurs 
de punts de llibre que organitzen conjuntament les biblio-
teques Can Rajoler i Can Butjosa. Les guanyadores per 
categories han estat: Ariadna López Calzado, de 6 anys 
(blava), Carla Martín Parejo, d’11 anys (vermella), Sara 
Gómez Montolio, de 13 anys (verda) i Nelia Ponce Car-
mona, de 20 anys (groga). Les guanyadores del concurs 
han estat escollides per mitjà d’una votació popular en la 
qual han intervingut un total de 130 persones.

PLUSVÀLUA

Can Butjosa acull el rodatge d’un vídeoclip
El grup infantil La tresca i la verdesca ha enregistrat el 
vídeoclip de la cançó ‘Biblioferit’ a la Biblioteca infantil i 
juvenil Can Butjosa. El tema musical servirà per promo-
cionar les biblioteques públiques i ha estat un encàrrec 
del Servei de Biblioteques de la Generalitat. ‘Biblioferit’, 
parla a la seva lletra d’un usuari que s’enamora de la seva 
biblioteca. Durant el rodatge es van enregistrar escenes 
en diferents espais dins de la biblioteca com la sala infan-
til, la bebeteca, l’arbre del Bosc de Llibres, la lluna o el cor.

BIBLIOTEQUES 
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Més de 750 persones van participar a les 7 activitats 
programades en el marc de la 14a Diada de l’esport de 
Parets del Vallès que va tenir lloc el passat 7 de juny a les 
instal·lacions esportives municipals. 
La Setmana Esportiva del Club de Futbol Parets Memorial 
Josep Seguer va ser una de les propostes que més par-
ticipació va registrar amb 400 jugadors. Durant tots els 
dies es van disputar partits amistosos de les categories 
de base amb la participació de clubs convidats com el 
RCD Espanyol, Ripollet, Damm, Vila Olímpica, Sant Gabriel, 
Fundació Esportiva Grama, Sant Fost, Vilanova del Vallès 
o Cirera de Mataró, entre d’altres. 
118 jugadors van prendre part a les quatre categories 
del torneig popular 4x4 del Futbol Sala Parets. Els gua-
nyadors van ser: La Curva (categoria A), Paquetes Team 
(categoria B), Los Benjamines (categoria C) i Arriba la 

Birra (categoria C). El 4x4 de l’Handbol Parets va reunir 
80 jugadors, la jornada lúdica d’escacs de la Paretana 
-celebrada a la Cooperativa- va comptar amb 48 partici-
pants, la competició del Tennis Taula Parets va aplegar 
32 jugadors, el 4t Trofeu escolar de natació a la piscina 
Miguel Luque 43 nedadors i la caminada popular de 10 
quilòmetres, del Centre Excursionista, unes 36 persones.

Diada del Club Bàsquet Parets
D’altra banda, 64 equips i uns 250 jugadors van prendre 
part a l’edició d’enguany de l’Streetball 3x3 organitzada 
pel Bàsquet Parets el 14 de juny passat. La competició 
disputada als dos poliesportius constava de 6 categories: 
premini, mini, sots 14, sots 18, sènior i veterans/es i cada 
equip era format per un màxim de 4 jugadors. La Diada 
del Club es va completar amb una botifarrada popular.

Primera edició del Memorial Josep Seguer 
El Club de Futbol Parets va guanyar la Penya Barça de 
l’Hospitalet de l’Infant (3-2) en el 1r Memorial Josep Se-
guer, celebrat el 8 de juny, al camp municipal de futbol que 
porta el nom de l’exjugador paretà del FC Barcelona, mort 
el gener passat als 90 anys. A l’amistós hi van assistir 
familiars de Seguer, els alcaldes de Parets i de l’Hospi-
talet de l’infant o l’exjugador del Barça Robert Fernández 
,que va coincidir amb Josep Seguer en la seva etapa de 
formació al Vila-Real. El Memorial es va incloure dins dels 
actes del 34è aniversari de la Penya Blaugrana Parets. 
Durant el cap de setmana del 7 i 8 de juny també es van 
programar altres activitats com una festa infantil amb 
inflables, havaneres i botifarrada, el dinar de germanor i 
el ball a la Sala Cooperativa.

14a edició de la Diada de l’esport de Parets del Vallès
El Bàsquet Parets celebra el Dia del club organitzant un 3x3 popular que va reunir 64 equips

FUTBOL

 Les entitats esportives de Parets han celebrat, durant els dos primers caps de setmana de juny, activitats per promocionar la pràctica de l’esport

Elecció
dels millors
esportistes
temporada
2013-2014

divendres

27 juny 20 h

Teatre Can Rajoler

Nit de l’Esport
2014 CURSETS DE NATACIÓ setembre 2014

Cursets infantils i adults (places limitades)
Empadronats a Parets del Vallès

del 8 a l’11 de juliol
(el dia 8 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni cap 

altre mitjà que no sigui el presencial)

Horari d’inscripció: el dia 8, a partir de les 10 h. La resta 

de dies, a partir de les 7 h (màxim 4 inscripcions per 

persona)

No empadronats a Parets del Vallès

del 15 al 18 de juliol
(El dia 15 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni cap 

altre mitjà que no sigui el presencial)

Horari d’inscripció: El dia 15, a partir de les 10 h. La resta 

de dies, a partir de les 7 h  (màxim 4 inscripcions per 

persona)

Inscripcions Aquagim per a l’octubre
Només per a empadronats a Parets 

Del 16 al 19 de setembre a partir de les 7 del matí
(les inscripcions poden fer-se per telèfon o presencialment) 

Es faran les inscripcions de tothom que vulgui entrar en el 

sorteig de les places i se’ls donarà un número d’ordre

Sorteig de les places

Dimarts 23 de setembre a les 11 al vestíbul de la piscina
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El Poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez va acollir el 
31 de maig l’acte de cloenda de la temporada dels Jocs 
Esportius Escolars. Durant el matí va tenir lloc una ex-
hibició esportiva i recreativa per part dels participants a 
les activitats al llarg de tot el curs. Els alumnes de P-4 
van practicar els esports del futbol sala, bàsquet i van 
fer jocs d’handbol mentre que els nens i nenes de P-5 
van prendre part en activitats recreatives. La cloenda es 
va completar amb l’habitual desfilada i el lliurament de 
medalles als participants.
Enguany han estat uns 190 alumnes de totes les escoles 
de Parets els que han participat als entrenaments de les 
escoles esportives i a les competicions dels jocs. En total, 
el Servei d’Esports va crear 5 grups d’entrenament, dos al 
Poliesportiu Municipal, un a Can Butjosa, un al Pau Vila 
i, com a novetat aquesta temporada, un altre a l’Escola 
Vila Parietes. Pel que fa a les jornades dels Jocs Escolars, 
se n’han celebrat dues, la primera -al març- de tipus re-
creatiu i la segona, el cros escolar, el passat 17 de maig.

JOCS ESCOLARS BÀSQUET
Cloenda de la temporada 2013-14 dels 
Jocs Esportius Escolars de Parets

L’Associació Triple tanca la temporada 
amb la 2a edició del torneig solidari

La Fundació AMPANS Bàsquet La Salle-AMPANS Manre-
sa es va proclamar campió de la 2a edició del Torneig de 
bàsquet organitzat al Poliesportiu Joaquim Rodríguez per 
l’Associació Triple. La segona posició va ser per l’ACIDH 
masculí, la tercera pel Maresme de Barcelona, la quarta 
pel Catalònia, la cinquena pel club amfitrió: el Triple de 
Parets i en darrer lloc va quedar l’ACIDH femení. 
Tal com estava previst, també es va fer un esmorzar soli-
dari que era obert a tothom, es van vendre samarretes de 
l’Associació Triple i es va sortejar material esportiu. Amb 
el torneig, l’entitat esportiva paretana ha posat el punt i 
final a la temporada 2013-14. Finalment, el club paretà ha 
aconseguit l’esponsorització necessària que farà possi-
ble, a partir d’octubre, la participació per primera vegada a 
la Lliga Catalana. L’Associació Triple compta actualment 
amb 11 jugadors/es i manté oberta la possibilitat de no-
ves incorporacions a l’equip que va néixer l’any passat. 
Durant aquesta temporada l’equip ha quedat campió de 
Catalunya, de Nivell 3.

EN 2 MINUTS...
Inscripcions per a les segones 4 hores de BTT
Ravet Bike-AC Parets ha obert les inscripcions per 
participar a les 4 hores de BTT previstes el dissabte 
19 de juliol. La prova de resistència es disputarà, de 
19 a 23 h, al circuit proper a la verneda de Ca l’Isidre 
Coix i al Poliesportiu Municipal. La participació s’ha 
limitat a 125 persones -majors de 16 anys- en les 
categories: 3 persones, 2 persones, individual i mixta. 
També hi haurà premis per als 3 primers classificats 
de Parets. El preu d’inscripció és de 16 euros per a 
ciclistes federats i 19 per a no federats. 

Tres equips base del CF Parets, campions
Els equips prebenjamí A, benjamí A i infantil A del Club 
de Futbol Parets s’han proclamat campions de lliga 
aquesta temporada 2013-14. El prebenjamí A ha que-
dat primer després de guanyar 28 dels 30 partits de 
marcar 160 gols. El benjamí A ha pujat a primera en 
haver quedat campió del grup 13 de la Segona Divisió 
mentre que l’infantil A ha estat primer del grup 8 de la 
Primera Divisió i assoleix l’ascens a Preferent.

Campionat d’Espanya cadet de patinatge
Quatre patinadores del Parets participen fins aquest 
dissabte a la final estatal de categoria cadet que se 
celebra al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. En el pro-
grama lliure competiran Carla Pérez i Andrea Prieto, i 
en figures obligatòries, Saray Gutiérrez i Mireia Pena.  
D’altra banda, Núria Caballero, del CP Parets, va quedar 
1a a la final de Barcelona de categoria júnior B.

30a edició de les 24 hores de futbol sala
Del 30 de juny al 4 de juliol, de 19 a 20 h i al local de CDC 
(Avinguda Catalunya, 205) es podran fer les inscripci-
ons per participar a les 30es 24 hores de futbol sala 
de Parets. Un total de 16 equips participaran al torneig 
que es jugarà al Pavelló municipal d’esports el cap de 
setmana del 19 i 20 de juliol. El 9 de juliol, a les 20 h, 
es farà el sorteig per decidir els equips participants i el 
dia 16, la composició dels 4 grups de 4 equips. L’any 
passat, el Wursi va quedar campió després de guanyar 
el Trepas (3-2).  

Dos equips del CB Parets pugen de categoria  
Els equips sènior masculí A i B del Club Bàsquet Parets 
han assolit l’ascens de categoria aquesta temporada. 
L’A, entrenat per Manel Ponce, puja a 2a Catalana, des-
prés de quedar segon de la lliga regular i de superar la 
darrera eliminatòria de les fases contra el Cabrils. El 
sènior B masculí, dirigit per Sergio Bueno, ha pujat de 
Territorial a 3a Catalana. A més, el preinfantil masculí, 
entrenat per Ivan Robert, ha estat campió de lliga i el 
sots-21, de Jordi Fontanet, subcampió de Nivell A.

Pedro A. Fernández, campió d’Espanya
L’atleta del CA Parets va quedar el cap de setmana pas-
sat campió d’Espanya adaptat en la final dels 800 me-
tres disputada a Avilés (Astúries). Pedro A. Fernández 
Zambrano va repetir el triomf assolit el març passat a 
Alacant. D’altra banda, l’atleta del mateix club Marc Re-
velles va quedar tercer a la final del Campionat de Ca-
talunya de pista de 60 metres disputada a Tarragona. 

Nova presidenta al Futbol Sala Parets  
Dolors Palomo és la nova presidenta del FS Parets des-
prés de la dimissió de Tano Clemente. Palomo encap-
çala un nou equip directiu on també hi són, entre d’al-
tres, Toni Sebastià com a secretari i Toni Martín com a 
tresorer. El club va celebrar el cap de setmana passat el 
1r Memorial Jesús de la Torre, en record al directiu mort 
recentment, amb un un torneig popular amb amistosos 
per totes les categories base i pel sènior femení.

Una paretana, 3a al Català de sincronitzada
La nedadora paretana Claudia González va aconseguir 
la medalla de bronze en el Campionat de Catalunya de 
natació sincronitzada (Nivell 3) disputat el 14 de juny a 
les piscines de Montjuïc a Barcelona. González, de 10 
anys, estudia 4t de primària a l’escola Lluís Piquer i des 
d’aquesta temporada forma part de l’equip de compe-
tició del CN Granollers.

El Teatre Can Rajoler acull aquest divendres 27 de juny, 
a les 20 h, la 15a edició de la Nit de l’Esport de Parets del 
Vallès. Fins a 95 esportistes d’una desena de clubs dife-
rents opten als guardons de millors esportistes masculí i 
femení, mentre que en l’apartat d’equips s’han presentat 
10 candidatures: l’infantil A del CF Parets, la Paretana A 
d’escacs, el sènior de Primera Provincial del Tennis Tau-
la, el sènior masculí A del Club Bàsquet Parets, el sènior 
mixt de l’Associació Triple, el sènior masculí del Centre 
Excursionista Parets, el base femení del Futbol Sala Pa-
rets, l’equip de relleus sènior del Club Atletisme Parets,  el 
juvenil del Club Petanca o el sènior de la Primera Cata-
lana de l’Handbol Parets. Durant la Nit de l’Esport també 
es lliurarà el premi Valors 2014 a partir de les propostes 
presentades per les entitats esportives locals i es faran, 
com és habitual, altres reconeixements especials.
En l’edició de l’any passat van ser escollits com a millors 
esportistes l’atleta invident del Club Atletisme Parets, Pe-
dro Antonio Fernández, de categoria juvenil, i la patinado-
ra cadet del Parets, Carla Pérez Petidier.
En l’apartat d’equips, el guanyador va ser l’equip sènior 
del Futbol Sala Parets, que va quedar campió i va assolir 

15a Nit de l’Esport de Parets del Vallès

l’ascens a la 3a Nacional Catalana.
La Nit de l’Esport repetirà per tercer any consecutiu el 
nou format que prescindeix del sopar i concentra en un 
sol acte el lliurament dels premis als guanyadors de ca-
dascuna de les categories així com als millors esportistes 
i equips.

Increment de la pràctica esportiva
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Parets, Dídac 
Cayuela, ha fet un balanç positiu de la temporada que 
ha estat marcada per l’augment del nombre d’esportis-
tes de les entitats locals, la creació de nous equips i de 
noves categories. Cayuela ha remarcat l’augment de la 
participació dels veïns i veïnes de Parets a les activitats 
esportives populars, un fet que es reflecteix als carrers de 
la població, amb una gran quantitat de gent que fa esport.
L’increment de la pràctica esportiva ha estat possible 
també gràcies a la posada en marxa en els darrers me-
sos de nous equipaments com ara el Bike Circuit o amb 
l’obertura durant el cap de setmana de les pistes espor-
tives de les escoles Lluís Piquer i de l’Institut Torre de 
Malla.

95 esportives i 10 equips opten als guardons de millor esportista individual i de millor equip 2013-14
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Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

PSC + PP posaran el nom de Suárez a un carrer

Les últimes eleccions europees han donat a Parets del Vallès, igual que a altres indrets, una caiguda 
de vots espectacular del PSC i del PP. Justament aquests dos partits a Parets estan governant en 
coalició a nivell municipal, tot i sumar menys vots que no sumem els partits a l’oposició, però el 
que compta són els regidors i d’aquests en sumen un més. Del pacte que tenen, moltes vegades, 
en surten acords que sorprenen a propis i a estranys. No fa gaires dies amb el vot a favor del PSC 
i del PP, el ple va aprovar dedicar un carrer del poble a Adolfo Suárez, els altres grups varen votar 
en contra NOPP, CiU i ICV-EUiA. Un acord certament curiós i molt diligent perquè fa només qua-
tre dies que ha traspassat, n’hi ha que pel que sembla tenen molta pressa. Des del NOPP, varem 
proposar que es dediqués un carrer al rei Jaume I en la commemoració del 800 aniversari del seu 
naixement i la moció ni tan sols va arribar al ple, sen’s va dir que podia esperar, en canvi una moció 
del PP arriba al ple, sense demora es vota i s’acorda. El rei Jaume I ha d’esperar, per l’Adolfo Suarez 
correm-hi tots. Aquesta diligència també contrasta amb el fet que cap alcalde de Parets afusellat 
pel franquisme, ni Antoni Arimon Farrés, ni Joan Brunat Escona ni Amadeu Pagés Xartó tenen 

cap carrer ni cap plaça dedicada i aquests fa més de 70 anys que van perdre la vida passats per 
els armes, no van pas morir de mort natural. Esquerra Republicana de Catalunya ha iniciat una 
demanda a l’Argentina per crims contra la humanitat per denunciar l’afusellament del President 
Companys i Jové i diversos alcaldes de la República, entre els quals hi ha en Joan Brunat i l’Antoni 
Arimon. El NOPP vàrem proposar adherir-nos a aquesta demanda com a acte de recuperació de la 
memòria històrica del nostre poble, què menys que això, però el PSC i el PP varen votar en contra, 
els altres grups NOPP, CiU i ICV-EUiA van votar a favor. Els mateixos vots i els mateixos resultats 
però 9 a favor i 8 en contra per Adolfo Suárez i 9 en contra i 8 a favor per adherir-se a la demanda 
d’ERC en defensa de la memòria dels nostres alcaldes afusellats. Espectacular i sorprenent. Són 
les coses que passen amb pactes tan poc naturals com el del PSC i PP a Parets. Cap d’aquests 
dos partits van dir als seus electors que arribarien a pactar per assolir el poder.
S’ha demostrat, però amb aquestes eleccions que la gent del carrer valora en el moment d’anar a 
votar què fan cada un dels grups en el ple de l’Ajuntament i actua en conseqüència.

Carrers i activitats

El PSOE se opone a bajar los impuestos

La reforma fiscal introduce beneficios sociales que el PSOE fue incapaz de aprobar en 8 años. La 
reforma fiscal baja los impuestos a todos, con tres objetivos.
1. Impulsar el empleo, reduciendo la fiscalidad de las rentas del trabajo.
2. Dinamizar el crecimiento: fomentando la inversión y el ahorro.
3. Sistema tributario más equitativo: beneficios sociales pioneros y lucha contra el fraude.
Después de dos años de esfuerzos, ha llegado el momento de compensar a todos: trabajadores, fa-
milias y empresas. El Gobierno tuvo que pedir grandes esfuerzos a los ciudadanos porque teníamos 
que superar una crisis y la sombra del rescate. La razón era sencilla: el Gobierno del PSOE había 
gastado 90.000 millones en un año por encima de lo que tenía y ahora teníamos que devolverlo.
Ahora, que hemos superado la crisis y nos encontramos en una nueva etapa de crecimiento, ha 
llegado el momento de bajar los impuestos. El centro de la reforma fiscal es el bienestar de los 
que más lo necesitan: la reforma fiscal es más social, equitativa y justa.
•Por primera vez, los que menos ganan, menos pagan o no pagan nada.
•Mantiene las ayudas a las madres trabajadoras.

•Aumenta las ayudas a las familias con hijos y dependientes a cargo.
•Los pensionistas son los más beneficiados con la reforma fiscal del Gobierno.
El Partido Popular es el único que garantiza el bienestar de nuestros mayores.
•Ha revalorizado todas las pensiones y ha garantizado por ley que no vuelvan a bajar o congelarse, 
como ocurrió con el Gobierno del PSOE. 
•Con el sistema de sostenibilidad de las pensiones, crecerán un mínimo de un 0,25% anualmente 
y el máximo lo fijará la evolución de la economía.
•Todo lo que tenía que aprobar el Gobierno para garantizar a los pensionistas un alto nivel de 
bienestar social, ya lo ha aprobado.
Limita el nivel de aportaciones a los planes de pensiones para mantener la equidad y la progresivi-
dad al sistema. Se mantienen los beneficios de los planes de pensiones, pero se limitan de 12.000 
a 8.000 euros por justicia tributaria. Según las estadísticas, los contribuyentes que pueden aportar 
esas cantidades corresponde a un nivel de sueldos muy altos. Por lo tanto, no está justificado 
que todos los contribuyentes paguen los beneficios para que se beneficien los sueldos más altos.

Sense rumb

Que el partit socialista fa molt de temps que es va allunyar de l’esquerra tots en som conscients, a 
Europa han donat suport a la privatització de serveis públics i del sistema de pensions, donant el seu 
suport al Tractat d’Estabilitat i Governança, recolzant el paper del Banc Central Europeu, el pressupost 
de la UE, les polítiques de austericidi, les retallades del Marc Financer Plurianual i l’actual Governança 
Econòmica Europea; a Espanya amb la reforma constitucional de l’article 135, pactada per PP i PSOE, 
que establia el concepte d’ “estabilitat pressupostària” i la prioritat absoluta del pagament del deute i 
els interessos; i a Parets del Vallès formant un equip de Govern amb el PP, aprovant dedicar un carrer 
a Adolfo Suarez o gastant 925.000 € sobre un total de 1,5 mill. € a un equipament de la zona Iveco 
que encara no saben com utilitzar, abans que invertir en polítiques socials o amortitzar el deute de 
10mill. € reduint els més de 6.000€ diaris d’interessos que es paguen a bancs que desnonen.

L’alcalde, Sergi Mingote, proposa un referèndum per decidir entre monarquia o república, però el 
dia que va abdicar el Rei, es va celebrar una manifestació a la plaça de la Vila en protesta contra la 

monarquia, ell i tot el seu equip de govern es van trobar amb els ciutadans en sortir de l’Ajuntament 
marxant d’allà. ¿No hauria estat més coherent haver-se sumat a la protesta si tant creu en ella i no 
esperar uns dies a veure quant suport popular hi ha abans de pronunciar-se?

Dir una cosa i fer-ne una altra, no ser conseqüent, i governar allunyat de la ideologia que un represen-
ta, és fer un flac favor a la democràcia i ajudar en molt poc a recuperar el prestigi de la política. Quan 
decideixin que les persones tornem a ser més importants que els bancs, quan decideixin que cal 
lluitar pels drets dels més febles, quan decideixin que cal oferir un futur amb igualtat d’oportunitats, 
quan decideixin lluitar d’una vegada per totes contra la corrupció, en definitiva, quan decideixin obrir 
les finestres... llavors trobaran la veritable esquerra, llavors ens trobaran a nosaltres.

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

En el darrer Ple Municipal, celebrat al mes de maig, el govern va aprovar, malgrat el vot en contra 
de tots els grups de l’oposició, una moció presentada pel PP per tal de dedicar un carrer a Parets 
a qui va ser President del govern espanyol Sr. Adolfo Suárez. Hi havia algun motiu per votar-hi a 
favor i bastants per fer-ho en contra però des del nostre grup municipal creiem que aquests as-
sumptes haurien de fer-se amb un consens molt més ampli i sobretot buscar persones o motius 
sense controvèrsia. Nosaltres hem proposat dedicar-ne un a una persona del nostre poble que 
malauradament ens va deixar aquest any, en Pepet Ribas, i en podríem proposar d’altres, podríem 
esmentar alcaldes anteriors, mecenes del nostre poble, persones totes elles que han dedicat un 
esforç de manera altruista a millorar la vila de Parets. Com és que ningú de la família Grifols no té 
encara un carrer o una plaça dedicats al nostre poble per posar un últim exemple?
En fi, esperem que alguna d’aquestes propostes sigui acceptada pròximament. Creiem sincera-
ment que s’ho mereixen molt més que presidents distants que dubtem haguessin estat capaços 
de situar Parets en un mapa.

Canviant radicalment de tema us volem fer saber que aquest 28 de juny els membres de l’ANC de 
Parets organitzen un esdeveniment en l’àmbit comarcal on som tots convidats per assistir-hi i 
que tindrà lloc prop de la Torre de Malla, a partir de les 11 del matí, on hi haurà activitats infantils, 
arrossada popular, parlaments de diferents personalitats i actuacions musicals diverses.
A les 17 hores es farà també un mosaic en forma de V i que servirà per anar assajant el del dia 
11 de setembre a Barcelona. Us animem a tots a participar-hi, que el dia 9 de novembre s’acosta 
i cal fer saber a tot el món que els catalans VOLEM VOTAR el nostre futur de manera pacífica i 
democràtica.

Per acabar, tan sols fer esment que enguany celebrarem la 30 edició de les 24 hores de Futbol 
Sala de Parets que organitzem el col·lectiu de CDC de Parets amb moltes novetats que esperem 
facin gaudir a equips i aficionats i ens ajudin a poder-les organitzar almenys 30 anys més.

En estos tiempos, en que las aguas de la política corren revueltas, parece que también pueden 
llegar, o afectar a la política municipal, donde algunos pueden tener la tentación de “pescar” en 
esas aguas revueltas. 
Estamos en un pueblo donde los rumores circulan a la velocidad de la luz, se escuchan comen-
tarios sobre candidatos que quizás no van a repetir como tales con sus Partidos, o personas 
que han tenido responsabilidad de gobierno en alguna ocasión, que flirtean con nuevas fuerzas 
políticas que han aparecido en los últimos tiempos, olvidándose de los ideales que han defendido 
encarecidamente mientras estaban y/o están en activo. Resulta curioso cómo se puede cambiar 
de ideales, supuestamente, como diría el dicho “por un plato de lentejas”.
Cuando decimos que hay que dignificar la política, también nos referimos a estos hechos. ¿Al-
guien puede entender que mientras se es regidor, por ejemplo, se defienda y se actúe dentro de 
una línea política y cuando se deja de serlo o se va a dejar de serlo, se ofrecen o buscan sitio en 
otras formaciones políticas? 
Los ciudadanos pueden llegar a pensar que este tipo de personas sólo están en política por inte-

reses personales, tanto de ego como de “silla”. Señores, esto NO es ni debe ser la política.
Política es principalmente vocación de servicio al ciudadano, por encima de personalismos, dentro 
de proyectos comunes de una ideología colectiva, nunca en un proyecto personal que prima el 
interés propio por encima del interés colectivo de la sociedad.
Por favor, que cuando llegue el momento que no nos engañen vendiéndonos nuevas ideas o 
proyectos, que hasta hace poco estaban defendiendo otras distintas.
Estas situaciones de personas que se ofrecen al mejor postor deberían ser “castigadas” por los 
ciudadanos, porque ¿qué garantía tendremos si no les sale bien la aventura, de que nuevamente 
nos “vendan” otras ideas de otras formaciones distintas? Ninguna, por supuesto. 
Por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no aceptemos estas prácticas, y si se dan, rechacé-
moslas enérgicamente.
Mientras, nosotros seguimos con nuestro proyecto, pensando en las personas, creando planes de 
ocupación, ayudando a los más desfavorecidos, concediendo becas comedor, ayudas a servicios 
esenciales (agua, luz, etc.), sin perder el tiempo pensando en ‘raras’ alianzas políticas.

Por un plato de lentejas
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QUÈ N’OPINES DE...
Recuperar activitats d’anteriors Festes Majors?

Marta German
M’agradaria portar altres 
grups musicals i orques-
tres noves, no repetir 
tant cada any. Grups de 
música rock, alternatius, 
més juvenils. I el que 
més m’agradaria seria 
recuperar el castell de 
focs d’artifici.

Conxita Cervera
Fa poc temps que visc 
a Parets i tal com està 
m’agrada. Crec que hi 
ha una gran varietat 
d’activitats per a tots els 
públics i gustos. Sí que 
m’agradaria que l’últim 
dia de festa major hi ha-
guessin focs artificials. 

Pere Cirera
M’agrada tal com està, 
la trobo molt variada i 
completa. Per la meva 
feina tampoc puc gau-
dir-la com m’agradaria. 
Recuperaria l’envelat de 
festa major, feia molt de 
festa i caliu a Parets.

Manuel Fiérrez
Jo no la segueixo gaire, 
però en general m’agra-
da. És impressionant 
veure el moviment de 
persones que hi par-
ticipa. Si fos possible, 
m’agradaria recuperar el 
castell de focs, del darrer 
dia de festa.

Antonia Martínez
La Festa Major d’Estiu ja 
fa uns anys que va fer un 
canvi i m’agrada tal com 
està avui dia. Hi ha mol-
ta varietat per a totes les 
edats. I que tot sigui gra-
tuït fa que, el que vulgui, 
pugui participar-hi. Tro-
bo a faltar els focs.

Pere Planas
Jo recuperaria l’envelat, 
m’agradava molt. Però 
tal i com està actual-
ment, també m’agrada i 
la gaudeixo molt. També 
seria meravellós poder 
tornar a veure el castell 
de focs, que era el millor 
de la comarca.

Establiments comercials i entitats de Parets, amb el Voluntariat per la llengua
Una bona part del teixit comercial i associatiu de Parets col·labora en el programa Voluntariat per la llengua, una 
iniciativa per practicar el català fora de l’aula, a través de les converses entre les parelles lingüístiques. 
D’una banda, comptem amb els establiments col·laboradors i, de l’altra, amb les entitats. Pel que fa als primers, 
són comerços que es comprometen a atendre en català els aprenents que van als seus establiments. Tenen un 
adhesiu que els identifica. 
Aquest 2014, 12 comerços s’han sumat als quasi 40 establiments que ja donen suport al programa. Són: el Centre 
Fisio-Spa Parets, La Botigueta de Càritas, El Didalet, Ralet Ralet, Floristeria El Sol, Perruqueria Salut, Comercial 
d’Aluminis, Carnisseria Can Boter i quatre restaurants: Galeria 85, El Racó de les Brases, Can Boter i El Jardí.
Les entitats col·laboradores són organitzacions educatives, cíviques i culturals que ajuden a apropar la cultura 
del territori i la societat catalanes a totes les persones que hi participen. A Parets, n’hi ha 8, que són: 
l’Associació de Comerciants del Barri Antic, l’Associació de Dones Africanes, l’Associació per la Di-
fusió de la Cultura Romanesa, Cáritas Parroquial, Niu d’Art, l’Associació Pessebrista, la Comissió de 
Festes i la Colla del Ball de Gitanes.
Animem tots els comerços i entitats —culturals, ciutadanes o esportives— a ser-ne. Només cal que 
ens envieu un correu a parets@cpnl.cat.

PARETS, POBLE LECTOR  Gisela Ruiz

El Pla de lectura de la Biblioteca Can Butjosa, prova pilot a Vilassar de Mar
El proper curs escolar 2014-2015, la Biblioteca de Vilassar de Mar iniciarà una prova pilot per implantar el Pla 
de Lectura al seu municipi. Fruit de l’experiència del Pla de Lectura de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa 
a les escoles de Parets del Vallès i de la col·laboració entre les dues biblioteques, aquesta activitat es podrà dur 
a terme al municipi del Maresme. 
La prova pilot de PL de Vilassar de Mar s’emmiralla en el de Parets del Vallès, on la biblioteca entrarà dins l’escola 
i l’institut pilot, explicant-los contes i proposant-los històries per descobrir, fent xerrades per a pares i mares, 
formació i assessorament a mestres, performance literàries, etc. Al pla s’hi sumaran les ja habituals activitats 
adreçades a nadons, dins del projecte Nascuts per Llegir, on cal destacar les maletes que la biblioteca ofereix a 
les famílies de la Bressoleta, escola bressol municipal. 
El Pla de Lectura de la Biblioteca Can Butjosa és una activitat per a les escoles i instituts de Parets del Vallès que 
consisteix en explicar contes als alumnes d’Infantil i Cicle Inicial i Mitjà, així com presentar lectures atractives 
als de Cicle Superior i a Secundària. Es fa d’una manera engrescadora i estimulant, amb la intenció d’apropar el 
món de la lectura als infants i joves i potenciar l’ús de les biblioteques del poble. 
El Pla de Lectura va obtenir el 2004 el Primer Premi al Foment de la Lectura a les Biblioteques Públiques convocat 
per la Federación del Gremio de Editores de España, per la seva imaginació i originalitat, el seguiment exhaustiu 
que se’n fa, la continuïtat al llarg dels anys i l’eficiència dels resultats obtinguts.
Durant aquests 20 anys, hi han participat més de 3.000 infants de Parets de 1r de primària a 2n de l’ESO, amb 
una mitjana de 123 llibres llegits en acabar la secundària. S’han presentat 500 llibres diferents de 451 autors, 
dels quals 116 són catalans.

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

Segregació de Parets
L’any 1841, Parets encara formava batllia amb Mollet i Gallecs. No seria fins al 
1849, que la nostra població se segregaria dels altres dos municipis. I aquesta 
unió, volguda o no segons l’època cronològica i la conjuntura social, es va per-
llongar durant més de 450 anys. Almenys en el segle XVIII, ja hi va haver reivin-
dicacions per la independència paretana.
La present acta, conservada a l’Arxiu Municipal de Mollet del Vallès, reprodueix 
el ple en què es van reunir els compromissaris que havien d’escollir els regidors 
per a l’any següent. I, com ocorria periòdicament, algunes de les persones pro-
posades havien de ser «sugetos» de Parets. Es proposava per a alcalde Francesc 
Planas, «hacendado de Parets». I Bartomeu Serra i Josep Cladellas, també ha-
cendados de Parets, com a 3r i 4t regidors, respectivament.
Podeu consultar aquesta acta en l’arxiu de la població veïna o a través de la còpia 
digitalitzada que conservem aquí. Malauradament, els incendis de l’any 1936, a 
l’inici de la Guerra Civil espanyola, i força abans, el provocat per les 
tropes d’un rei d’infaust record –parent no gaire llunyà d’un altre 
acabat d’estrenar– no ens permeten poder llegir de primera mà els 
documents que testimonien la nostra història. Per veure’n algun, o 
agafem el tren o, amb sort, engeguem el portàtil...

PARETS EN IMATGES

Olor de primavera (II) 
Foto de Teresa Carbonell

Novament, la Teresa Carbonell ens envia una imatge 
de la primavera, que tot just acabem de deixar enrere, 
amb un ametller florit i la Torre de Malla al fons.

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 Con-
necta 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 #paretscon-
necta o #parets. 
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Què has volgut representar en la teva imatge de Festa Major?
He volgut expressar una de les versions de la llegenda de la Pedra del Diable. Em va 
sorprendre gratament la llegenda que diu que el Diable volia construir el pont que hi ha 
a Martorell amb el seu nom. Va agafar una gran pedra des del Montseny i quan la trans-
portava, el gall es va avançar en el seu cant quan es feia de dia. El Diable, sorprès, es va 
espantar i va deixar la pedra a Parets.

I pel que fa al disseny?
Volia fer una imatge divertida i que fos vistosa. He volgut fer un diable amb uns colors 
diferents a com es representa normalment per ressaltar del fons lila. Després, la pedra de 
color blanc i altres elements que signifiquen l’inici de la festa grossa de Parets.

Et dediques al disseny gràfic?
Sí. Sóc autònom i em dedico pel meu compte a fer il·lustracions, cartells, pàgines web... En 
els darrers temps estic treballant molt en el tema multimèdia i webs, a més d’aplicacions 
per a mòbils. Vaig estudiar un grau superior perquè, quan vaig començar a estudiar, no 
hi havia massa acadèmies o universitats per estudiar disseny gràfic. Posteriorment em 
vaig especialitzar en il·lustració i publicitat, tot i que de seguida vaig fer un postgrau de 
multimèdia. 

El disseny en noves tecnologies és el present i futur?
Sí. Ara mateix m’agrada molt treballar en temes d’aplicacions per telèfons mòbils, que és 
el present i futur més immediat en el món del disseny. Hi ha un ‘boom’ molt important en 
aquest sector i cal aprofitar-ho, tot i que també faig molts logotips o targetes d’empreses 
o també el disseny de la pàgina web. Un dissenyador sempre s’ha d’estar actualitzant i 
renovant.

Ja havies participat alguna altra vegada en aquest concurs?
Sí. L’any passat vaig participar-hi presentant tres projectes, però no vaig tenir sort. En 
canvi, en aquesta edició en vaig presentar tan sols un i he guanyat. Va ser una sorpresa 
perquè tampoc no sabia el nivell de les propostes de la resta de concursants. Al final s’hi 
han presentat disset persones i és un honor haver guanyat.

Una imatge que es podrà veure durant tota la festa...
Sí. Estic molt orgullós perquè aquest any podré veure en les samarretes, cartells i premsa 
el meu disseny. A tots els il·lustradors ens agrada que es pugui veure el treball que fem.

Carles González 
Guanyador del concurs de disseny de la Festa Major

Carles González Gimeno ha estat el guanyador del Concurs de disseny de 
la imatge de la Festa Major d’estiu 2014 de Parets. Carles González, de 33 
anys, és de Parets i és dissenyador gràfic especialitzat sobretot en noves 
tecnologies.

M’agrada... 

Fer il·lustracions de Barcelona.
Jugar a bàsquet. 
Els cantautors espanyols com Rafa Pons, 
Dani Flaco o El Niño de la Hipoteca.

No m’agrada...

No m’agrada gens la política ni m’agrada-
ria representar-la en una imatge.
Les mentides. 
Els conflictes.

“És un honor haver guanyat”

Del 25 de juny
      al 22 de juliol

Dimarts 1 juliol

A les 18 h, En Patufet, espectacle de titelles
a càrrec de Galiot Teatre

Dimarts 8 juliol

A les 18 h, Un país de conte, contes i cançons
a càrrec de Carles Cuberes

Dimarts 15 juliol

A les 18 h, Vine a la festa, animació infantil
a càrrec de Noè Rivas

Servei de préstec de llibres i revistes
al parc la Linera de 17 a 20 h

Dissabte 19
21.30 h
plaça Dr Trueta

Dissabte 12
de 18 a 22 h

Sot d’en Barriques

Divendres 18

juliol 2014

Megaparc infantil Sot Park

(porteu banyador i tovallola perquè hi

haurà atraccions d’aigua)

21 h botifarrada 

      oferta per la Comissió de Festes

22.30 h Inauguració reforma   

  plaça Dr. Trueta 

    Cinema a la fresca

amb la pel·lícula Concert ball amb 

La Salseta

del Poble Sec

servei de bar i planxa ofert per la Comissió de Festes

+Dj Chaman

servei de bar ofert per la Comissió de Festes

21 h
plaça Dr Trueta


