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El deute de l’Ajuntament es redueix 3,6 milions 
d’euros, segons publica el Ministeri d’Hisenda
Dins el pla de sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament de Parets, 
en els darrers tres anys, la gestió dels recursos ha permès reduir 
3,6 milions d’euros el deute del consistori, segons ha publicat el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Pàg. 9

Convocatòria per a 6 
nous Plans d’Ocupació 
Local 

Primera edició dels 
premis al mèrit 
educatiu de Parets

Guardó als millors 
esportistes del 2013

Entrevista:
Moncho,
cantant

9 17 20 24

Prop de 3.700 persones omplen les activitats en 
la quarta edició del programa ‘Eixamplem la Festa’
Prop de 3.700 persones han participat de les activitats organit-
zades en aquesta quarta edició de l’’Eixamplem la Festa’. El Sot 
Park, la projecció de la pel·lícula Al filo del mañana i el ritme de la 
Salseta del Poble Sec han centrat el programa d’enguany. Pàg. 18

Un any més, Parets obre les portes de bat a bat per rebre la festa més esperada de l’any, la Festa Major d’Estiu, que enguany se cele-
bra entre els dies 25 i 28 de juliol i aplega prop d’una setantena d’activitats per a tots els públics. Com a novetat, aquest any la Festa 
de la Pedra del Diable esdevé la temàtica central de la celebració i incorpora sorpreses amb motiu del 18è aniversari de la primera 
representació. Per això, el divendres, l’espectacle es podrà veure en directe per mitjà de pantalles gegants o per Internet, en temps 
real, via streaming.  Com sempre, els concerts, l’esport, les tradicions i la cultura popular formaran part de la programació, concebuda 
perquè sigui, novament, una festa inoblidable. (Pàg.35) 

Parets, de Festa Major
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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

SEGUEIX LA FESTA MAJOR PER TV 
Dilluns 28 juliol, a les 18 h, emissió en 
directe del programa País Km 0. Parc 
la Linera. Xarxa de Televisions Locals 
(XTL). Parets serà la vila protagonista 
d’aquest espai de la XTL que, durant 
l’estiu, recorre ciutats i pobles de Ca-
talunya cercant racons, històries i per-
sonatges sorprenents.

La Festa Major també a Valles 
Visió: Especial Festa Major, 

dimecres 30 de juliol.

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

Venceu-me ja, segures tempestats.

Només és un vers de Joan Vinyoli. Potser parla de l’encaix dels 
poetes. Però podem escriure’n dos i desfer el mal fat:

No el riu quiet de les paraules,
sinó l’espai obert que transparenten.
      
El Niu d’Art de Parets farà la seva aportació a l’Any Vinyoli posant uns 
quants Vinyolis a l’escenari del carrer de Barcelona el divendres 25 
de juliol, a partir de les 20.30 h. I com que era un outsider, posarem 
música d’un altre outsider: Frank Zappa. 

JOAQUIM PURITO RODRÍGUEZ

Com la fletxa talla el vent
puja en Joaquim les pendents,
el Purito és el pulmó
del ciclisme dins l’esport.

Amb l’orgull a flor de pell
admirem el teu coratge
quan et plantes vencedor
dalt del cim de la muntanya.

Any darrere any fent història
ens tens a tots embadalits,
contemplant les teves gestes
sentim joia al nostre esperit.

Itàlia, França i Espanya, 
Catalunya, Llombardia i tants indrets!
T’han fet digne encomiable
de ser núm.1 de l’univers.

Som un poble feliç i content
ets el nostre ambaixador,
molta gent coneix Parets
per ser el nostre campió.

Com gat mesquer que s’enfila
t’engalanes dalt del cim
majestuós amb força i garra
guanyes fot fent un esprint.

Gràcies fletxa voladora de Parets,
esquirol de la muntanya,
pulmó que trenca barreres
del ciclisme posant ales. 

Joan Navarro

Aclariment

Darrerament, s’han vessat tot un seguit d’acusacions sobre la meva 
persona –tant verbalment com en les diferents xarxes socials– en 
referència a la meva gestió al capdavant del Club Petanca Parets.
Se m’ha acusat de malversació de diners del club, del qual he estat 
president els darrers anys. Amb referència a aquest tema, vull fer els 
aclariments següents:

Primer – Mai no m’he quedat ni un sol cèntim del Club Petanca 
Parets. Tots els diners que s’han rebut han estat destinats a temes 
de promoció i a les necessitats derivades de la pràctica esportiva 
que du a terme el club.

Segon – Durant els anys que he estat president de l’entitat, el Club 
Petanca Parets ha assolit els èxits més importants de la seva tra-
jectòria, com ara l’ascens de l’equip femení a 2a divisió i l’equip 
masculí a 3a divisió.

Tercer – En aquest temps, el club ha tingut l’oportunitat de participar 
en el Campionat de Catalunya en les categories de 1a i 2a femenina i 
juvenil. També es va organitzar el Campionat Internacional en cate-
goria juvenil, amb equips provinents d’Holanda, Dinamarca, França, 
Alemanya i de totes les comunitats del país, i vam participar en el 
Campionat d’Espanya de Clubs, entre molts d’altres esdeveniments 
rellevants.

Amb aquestes línies, vull deixar molt clar que el treball que he des-
envolupat com a president durant aquests anys ha estat sempre 
orientat a fer que el club, i els socis que hi pertanyen, assolissin el 
major nombre d’èxits i avantatges possibles, i que el Club Petanca 
Parets esdevingués un referent en el marc de la pràctica esportiva. 

Antoni Blanque
Expresident del Club Petanca Parets

Carta al Director

Una vez sobrepuesta a la ruindad que rezuma el escrito publicado 
en el n. 135 del Parets al Día bajo el título “Por un plato de lente-
jas”, contengo el impulso de devolver el escupitajo y me atengo al 
análisis de las ideas.
Las críticas hechas por el autor a sí se sabe quiénes, animando a los 
lectores votantes a no se sabe qué especie de linchamiento político, 
se fundamentan en un error burdo propio de inteligencias toscas: la 
identificación entre “los ideales” y “los partidos”. 
Me explico, es cierto que los partidos, sean del signo que sean, re-
presentan ideales y acogen a hombres y mujeres que los comparten 
y los defienden. Es verdad, también, que si un partido alcanza el 
gobierno, sus seguidores esperan, legítimamente, que 
sus representantes apliquen el ideario con fidelidad, coraje y es-
fuerzo. Pero como los partidos y los ideales no son la misma cosa, 
ocurre a veces que los partidos traicionan las ideas que representan. 
Dejando lo abstracto y centrándonos en lo local: ¿Se extraña usted, 
sr X, que haya hombres honestos y valientes que abandonen las filas 
del PSC y se mantengan, por otros caminos, fieles a sus ideales? 
¿Qué esperaba después de que ustedes, hombres de partido, sella-
sen un pacto indecente con el PP en la presente legislatura? Quizá 
debería preguntarse quiénes inspirarán entre los lectores-votantes 
más respeto, aquellos que por lealtad a sus convicciones abando-
nan su partido o ustedes que, justamente por seguir aferrados a 
sus sillas, se venden —y aquí sí tiene sentido la expresión— por un 
plato de lentejas. Pero, ya se sabe, las lentejas tienen lo que tienen: 
hay quienes las comen, aun salteadas con sapos, y quienes, más 
escrupulosos, las dejan aún a riesgo de pasar hambre.
Que le aprovechen las suyas. Siempre habrá bicarbonato.

Ángela Rodríguez Garrido
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Festa Major d’Estiu, millor compartida

Ara fa 18 anys, tot just el juliol de 1996, es presentaven 
en societat, acabats de sortir de la llegenda de la Pedra 
del Diable de Parets i forjats al taller del mestre Manel 
Casserres, tres personatges que, des del primer moment, 
es guanyarien per sempre el cor dels ciutadans i ciutada-
nes del municipi. El Marcel, l’Elisenda i el Llucifer ja són 
majors d’edat i, per aquest motiu, la Festa Major d’Estiu 
d’enguany girarà al voltant dels nostres gegants i de la 
llegenda que els va donar vida.
Ja fa dies, però, que les activitats estiuenques prèvies a la 
festa gran ens han preparat per als dies intensos que ens 
esperen: els actes de l’Eixamplem la Festa, l’exhibició de 
4x4 del Club Pura Vida, el Biblioparc... Han estat els en-
trants del plat fort que encara està per arribar. Els carrers 
s’han guarnit, les samarretes i les monedes ja estan a la 
venda i el got, com sempre, es pot comprar, fer el glop i 
tornar... o no. Aprofiteu ara per adquirir-ho tot i estalvieu-
vos les cues. A més, com cada any, el Bus de Festa Major 

ens portarà gratis d’un cantó a l’altre.
Aquest és un any ple a vessar de novetats, però conserva 
plenament l’esperit de sempre. Per això, totes les activi-
tats seran de nou gratuïtes i obertes a tots els públics.
La Nit de Teatre al Carrer, el pregó, la Festa de l’Escuma, 
el foc dels Diables, el Concurs de Fotografia, els concerts, 
els balls, els esports, la música i un llarg etcètera son 
només una pinzellada del gran mosaic de la festa.
Els usuaris de la Residència Pedra Serrada també viuran 
els esdeveniments de primera mà amb el lliurament de les 
samarretes de la festa i l’assistència en directe al concert 
de l’Orquestra Rosaleda, per commemorar el 2n aniversari 
de la inauguració de l’equipament. Ara només cal posar-
hi ganes i, naturalment, convidar tothom a compartir la 
gresca. No oblidem que tot això és possible gràcies a la 
col·laboració desinteressada de les associacions i enti-
tats del municipi i, especialment, de la Comissió de Festes 
de Parets.

Tu no ets de Parets si no...
Quina gran troballa aquesta pàgina de Facebook i quina gran idea. Vull dedicar-li l’Apunt i felicitar la persona que l’ha impulsat perquè, certament, 
és digna de ser compartida amb tots els qui som de Parets i vivim a Parets. No hi ha nit que els nous comentaris no m’arrenquin un somriure o una 
rialla fins i tot. Són petits bocins de la nostra història, escrites en primera persona, i que ens recorden moments que tots hem viscut o n’hem sentit 
a parlar. Us convidaria a fer-hi un cop d’ull, perquè hi trobareu coses tan divertides com:

“Tu no ets de Parets si no has menjat unes braves del roura”
“Tu no ets de Parets si no has anat a comprar llet a l’Emilio de can Pèscores”
“Tu no ets de Parets si no t’havies creuat mai al Pepet Ribas amb bici elèctrica!”
“Tu no ets de Parets si no havies menjat botifarres de Can Xineia!!!”
“Tu no ets de Parets si no consideres que el Circuit i el Barrio Lourdes és més nostre que de Montmeló i Mollet” (He de confessar que – amb tot el 
respecte als companys Toni Guil i Josep Monràs- aquest m’ha fet riure especialment.) 

Dit això jo afegiria: Tu no ets de Parets si no has viscut alguna Festa de la Pedra de Diable, si no has anat a la Nit de Teatre al Carrer, si no saps qui 
són el Marcel, l’Elisenda i el Llucifer, si no has vist cap bateig de diablets, si no has ballat amb els Apache a la Linera o a la plaça amb la Maravella, 
si no saps qui són aquells que van de taronja durant la Festa Major... 

Aquesta llista la fem entre tots dia a dia, amb l’orgull de sentir-nos de Parets. Parets, millor compartit i la festa, millor compartida. Bona Festa Major!
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DIVENDRES 25 DE JULIOL. Tot i les activitats prèvies a la festa, els dies més intensos de la celebració estan a punt de començar. Ja som a divendres i, 
després d’un any d’espera, de nervis i neguits, la Festa Major d’Estiu ja és aquí. Tot plegat començarà a la plaça de la Vila amb l’arribada de la cercavila 
protagonitzada pels nens i nenes dels casals d’estiu de les escoles de Parets. La Comissió de Festes s’encarregarà de refrescar-nos la tarda amb el re-
partiment del berenar: gelats per a tothom! Amb ritmes explosius i coreografies impossibles, els components del grup Brincadeira donaran pas al toc de 
campanes que anunciarà l’inici de les activitats. La Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets seran els encarregats del pregó d’enguany, amb motiu 
del 18è aniversari del naixement de la Festa de la Pedra del Diable i dels seus protagonistes, l’Elisenda, el Marcel i el Llucifer.
La Nit de Teatre al Carrer continuarà amb el cabaret musical per a tota la família Jukebox, l’espectacle de clown gestual The incredible box, el recital poètic 
dedicat a Joan Vinyoli, a càrrec del Niu d’Art, i, naturalment, l’esperada representació teatral de la Festa de la Pedra del Diable, que enguany es podrà veure 
en directe a la pantalla gegant, instal·lada especialment per a l’ocasió al parc la Linera, o via streaming per ordinador, mòbil, tauleta digital o smartphone 
des de l’adreça http://parets.cat/festa-pedra-del-diable-2014.
La nit clourà amb el concert dels Hits Project, una de les millors bandes de versions del moment. Per finalitzar, el discjòquei paretà Omar Rosales ‘punxarà’ 
fins a la matinada una gran selecció de música ballable per a totes les edats.

DISSABTE 26 DE JULIOL.  Avui, el dia comença ben d’hora, perquè el Gall es passejarà pels carrers del Barri Antic i farà matinar tothom. Aixequeu-vos i 
seguiu les autoritats mentre s’encaminen cap a Can Serra, on tindrà lloc l’esmorzar i el 1r entremès de la Festa de la Pedra del Diable. Els qui ho prefereixin 
també podran veure el XVI Torneig Popular Tennis Taula i, després, tots podem acompanyar el Marcel i l’Elisenda en la passejada pels carrers del Barri 
Antic. Això sí, vigileu perquè els diables han sortit del seu amagatall disposats a assaltar les botigues i comerços de Parets. A la tarda, les propostes més 
refrescants: la Festa de l’Escuma al pati de l’Escola Lluís Piquer i la Gran Festuka al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Tot esperant que arribi la nit, es podrà córrer en una de les tres categories de la VII Milla Popular del Club d’Atletisme, veure el lliurament de premis del 
Concurs de Fotografia o assistir a les exhibicions de ball infantil, taekwondo i defensa personal que tindran lloc al parc la Linera.
La Batukada nocturna ens prepararà per tot el seguit d’actuacions musicals i espectacles que formen part de la festa. Al parc la Linera, els joves com-
ponents del grup barceloní Okey Ok, els incombustibles Apache, amb les millors versions de rock de tots els temps, i la sessió musical amb Àngel Jordà. 
A la plaça de la Vila, el ball de Festa Major amb l’Orquestra Rosaleda i l’exhibició de balls de saló amb una mostra de boleros, combinat de balls —salsa, 
txa-txa-txa, batxata i tango—, a càrrec de l’Associació de Balls de Saló Parets... Què més es pot demanar a la nit de dissabte? Descanseu força perquè 
encara ens queda molta, molta festa.
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DIUMENGE 27 DE JULIOL. Avui és un dia molt complet: el Marcel i l’Elisenda es passejaran pels carrers de l’Eixample tot ballant a ritme de gralles i tabals; 
la penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà ens convida al III Torneig de Futbolí de Festa Major i la Moby Dixie ens proposa gaudir de la seva música mentre de-
gustem un vermut a la Linera. A la tarda, al carrer de Sant Antoni, la prova final de les colles de Fes-tuka: La Rampa. Mentrestant, els petits de la casa s’ho 
passaran d’allò més bé amb l’espectacle familiar El Pot Petit i la Melmelada Band, organitzat per Rialles Parets. El carrer de Barcelona acollirà el concert 
Por jamón al arte, dins del projecte Cordes del Món del CEM Maria Grever, durant el qual l’Associació Herm@nados-Agerm@nats ens convidarà a fer un 
tast de pernil i pa amb oli d’oliva verge de Jaén. Una mica més tard, tot just després de l’exhibició de taekwondo, podrem ballar sardanes amb la Cobla 
Nova del Vallès. Al vespre, els petits diablets de Parets estaran encantats que els acompanyem a la cercavila pels carrers del Barri Antic. Un cop acabada, 
tenim infinitat de possibilitats per seguir la gresca: concert amb La Bodeguilla del Carajillo i La Cervecita de las Seis y Media, al Llevantpark; havaneres, 
amb Port Vell, a la plaça de la Vila, o la música dels paretans Illa Carolina al parc la Linera. Ei, que ja són les 12 de la nit! Guaiteu com s’il·lumina la façana 
de l’Ajuntament per rebre un any més la màgia d’El rellotge de Parets. No us ho podeu perdre.
Però això no s’acaba aquí. Tot i que s’apaga el dia, encara queden propostes: la força, l’actualitat i l’espectacularitat de l’orquestra Cimarrón i la sessió 
musical amb DJ Víctor Fàbregas. Tot plegat, al parc la Linera... Bona nit!

DIILLUNS 28 DE JULIOL. És ben certa la dita popular: “Qui dia passa, any empeny”. I empenyent, empenyent, hem arribat a l’últim dia d’aquesta Festa Major 
d’Estiu. El matí ens servirà per descansar: llevar-nos tard, fer un bon vermut i un millor àpat, i preparar-nos per tot allò que ens espera. Podem passejar 
per la fira d’atraccions, voltar pels carrers guarnits o jeure a l’ombra dels arbres de la Linera amb un bon llibre.
La tarda és per a la mainada. L’espai de jocs infantils al parc la Linera estarà ple d’activitats amb tallers, l’Ecojuga per potenciar el joc col·lectiu i una zona 
per als bebès. I res millor que la música per acompanyar els més petits. La veu de la jove paretana Nerea Roblas, concursant de La Voz kids, prepararà 
l’ambient per rebre el més menut dels discjòqueis de Parets, el Marc Alfonso.
La plaça de la Vila acollirà el tradicional i esperat concert de l’Orquestra Maravella, mentre els ballarins i les ballarines de l’escola Elite Dance ens presen-
taran, al parc la Linera, el seu espectacle dedicat a la moda, Dance in Fashion. Una mica més tard, les forces de l’infern intentaran escampar la maldat pels 
carrers de la vila amb el Llucifer i el Bitru al capdavant. Serà durant el Correfoc i posterior toc a plegar i la cremada infernal. Per revifar-nos, tots cap a la 
plaça a ballar amb l’Orquestra Maravella o cap al parc per escoltar el jazz fusió mediterrani de David Txes. I arribem al final amb l’actuació més esperada. 
Les postres de la festa arriben amb els millors, els inconfusibles, els incomparables i, sobretot, els irreverents components d’Hotel Cochambre. Ara només 
ens queda gaudir dels dies que tenim per endavant. Bona Festa Major!
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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 Víctor Fàbregas

Dilluns 28 juliol
18.00 Linera Parc,
 espai de jocs
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
01.30 Concert ball amb
 Hotel Cochambre

PLACA DE LA VILA

Divendres 25 juliol
18.45 Nit del Teatre al Carrer
19.20 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
23.45 Ball amb
 l'Orquestra Maravella

ACTES PRINCIPALS

Nit
Teatre

al carrer

del

2014

P A R E T S  D E L  V A L L È S

18.45 h
Evolution (connexions musicals)
Brincadeira (Catalunya)

Plaça de la Vila

22.00 h
Festa de la Pedra del Diable
(Representació de la llegenda local)
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari, 
Diables Parets, i Som i Serem 
(Catalunya)

Plaça de la Vila

19.00 h
Toc de campanes
i tronada d’inici de festa
Diables Parets i Parròquia de Sant 
Esteve (Catalunya)

19.05 h

Plaça de la Vila

Toc d’inici i entrada de figures
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari 
de Parets (Catalunya)

Plaça de la Vila

19.20 h
Pregó: 18è aniversari de la Festa de 
la Pedra del Diable
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari 
de Parets (Catalunya)

Plaça de la Vila

19.45 h
Jukebox (Titelles / musical)
Trukitrek (Catalunya)

Plaça de la Vila

20.30 h
The incredible box (Clown gestual)
La Tal (Catalunya)

Carrer la Fàbrica

22.00 h
Projecció en directe, via streaming, 
de la Festa de la Pedra del Diable
(Representació de la llegenda local)
Ites Media, SL (Catalunya)

Parc la Linera

23.30 h
De pas (Clown/circ)
La Industrial Teatrera (Catalunya)

Parc la Linera

00.00 h
La barberia (Clown/música)
Teatro Necessario (Itàlia)

Parc la Linera

01.00 h
Concert de versions
(Cloenda Nit del Teatre al Carrer)
Hits Project (Andalusia)

Parc la Linera

03.30 h
Sessió musical
(Cloenda Nit del Teatre al Carrer)
DJ Omar Rosales (Catalunya)

Parc la Linera

PROGRAMACIÓ

D I V E N D R E S  2 5  J U L I O L
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Jaume Anfruns Palau i Llorenç Plantada i Guasch, a títol 
individual, i la Unió de Germandats de Previsió Social com 
a entitat, rebran aquest any les Medalles de la Vila. L’acte 
de lliurament es farà durant el mes de desembre.
Aquesta distinció l’atorga l’Ajuntament, amb caràcter 
biennal des de l’any 2008, en reconeixement de les per-
sones o col·lectius que han contribuït a l’enaltiment del 
municipi i a la seva projecció arreu, i confereix a qui les 
obté el tractament de paretà o paretana il·lustre. La pro-
posta per a aquest 2014 es va aprovar a la darrera sessió 
plenària, amb l’acord unànime de tots els grups munici-
pals representats.
Jaume Anfruns Palau serà guardonat en reconeixement 
del seu activisme cultural i social, per la seva àmplia tra-

jectòria de vinculació amb el teixit associatiu local i el seu 
compromís cívic amb la vila de Parets.
Llorenç Plantada i Guasch rebrà la Medalla de la Vila per 
la seva vinculació amb el teixit associatiu del municipi. 
Plantada va ser, entre d’altres, cofundador l’any 1980 de 
la Penya Blaugrana Parets, la 68à que es va crear arreu 
del món. Actualment és el president d’honor de l’entitat.
Finalment, la Unió de Germandats de Previsió Social serà 
reconeguda pel seu cinquantè aniversari i pel servei pres-
tat a la població durant aquest període. L’entitat naixia 
l’any 1960 com a resultat de la fusió de les tres associaci-
ons paretanes dedicades al mutualisme: Montepío de San 
Isidro Labrador, Montepío de San Sebastián i Montepío 
El Jardín.

Màxima distinció local: paretans il·lustres

Prop de 650 persones participen en el procés 
‘Digues la teva sobre Cal Jardiner’

649 persones han pres part en el procés participatiu ‘Di-
gues la teva sobre Cal Jardiner’, convocat per l’Ajuntament 
el passat mes de juny. La construcció d’una pista polies-
portiva en el nou Casal Jove de Cal Jardiner, que ha rebut 
el suport de 400 persones, ha estat l’opció més votada 
pels participants La segona opció, la construcció d’una 
nova pista d’skate, ha obtingut un total de 249 vots.
De les 649 persones que han pres part en el procés, 289 
han estat dones i 360 homes; la gran majoria dels parti-
cipants, un 95,07%, han estat joves de Parets. 
La franja d’edat amb més participació, un 65,33%, ha estat 
la formada per nois i noies de 14 anys o menys, seguida 
per la dels 15 a 29 anys, amb el 29,74% .
A més, 116 de les 649 persones que han pres part en 
les votacions s’han ofert per participar en el disseny, la 
gestió, el desenvolupament i l’avaluació del futur Casal 
de Joves i en les seves activitats i projectes.

Tallers formatius al correcan
Els dies 30 juliol i 6 i 13 agost, de 20 a 21 h, el correcan 
de Can Berenguer acollirà sessions formatives per als 
usuaris del servei sobre educació canina i tinença res-
ponsable de gossos. L’activitat, organitzada per l’Es-
cola de la Natura, s’emmarca en el projecte “No deixis 
el marró als altres” de la regidoria de Medi Ambient.

150.000 euros del ‘Cuponazo’ a Parets
L’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) va 
deixar a Parets un total de 150.000 euros en el sorteig 
celebrat el divendres 4 de juliol. El premis, venuts per 
Lídia Ponce a l’establiment de l’avinguda de Catalunya 
número 86, s’han dividit en cinc cupons de 30.000 
euros cadascun. A Catalunya, l’ONCE ja ha repartit 
més de 30 milions i mig d’euros durant aquest any. 

Més de 8 tones de tèxtil usat per a Humana
Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit a 
Parets del Vallès 8.610 quilos de roba i calçat usats 
durant el primer semestre de l’any. La gestió del tèxtil 
proporciona a l’ONG recursos per crear programes de 
cooperació a Àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. 
Humana compta amb una xarxa de 8 contenidors per 
a roba usada instal·lats al municipi i un total de 1.333 
a Catalunya.

53 paretans han trobat feina el mes de juny
Segons les últimes dades d’atur publicades per l’Ob-
servatori del Mercat Laboral del Vallès Oriental, i se-
guint la tendència dels darrers mesos, durant el mes 
de juny, la taxa de persones aturades a Parets del Va-
llès s’ha reduït un 3,47 % respecte del mes anterior. 
Aquest fet vol dir que 53 persones del municipi han 
trobat ocupació durant el darrer mes de juny.

EN 2 MINUTS...

PARTICIPACIÓPLA DE BARRIS

Millora de l’aparcament del Cementiri 
El Casal Ca n’Oms ha acollit aquest juliol una reunió in-
formativa adreçada a la ciutadania, durant la qual es va 
donar a conèixer el Projecte per a la millora de la urbanit-
zació de l’entorn de l’aparcament del Cementiri Municipal. 
El condicionament i la pavimentació de l’espai, així com la 
millora dels accessos a les vies adjacents i l’optimització 
de les places d’aparcament, són algunes de les prioritats 
de l’actuació. 

VIA PÚBLICA

Projecte executiu de l’avinguda d’Espanya
Ja s’ha presentat a la ciutadania el Pla Director i el Pro-
jecte executiu de l’avinguda d’Espanya. L’acte va tenir 
lloc a l’Institut Torre de Malla, amb la finalitat de donar a 
conèixer les propostes d’actuació previstes i, alhora, re-
collir aportacions i suggeriments. Aquest pla dóna conti-
nuïtat al procés de millora de la urbanització de l’avinguda 
d’Espanya, que té per objectiu l’adaptació i millora de 
l’espai públic urbà a les necessitats dels veïns i veïnes.
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Ref. A
Jardiner
Núm. de contractes: 1

Termini per a la presentació de sol·licituds:

del 27 d’agost al 10 de setembre de 2014,

a l’OAC de l’Ajuntament.

Contractes de 4 mesos de durada i del 70% 

de la jornada laboral

Nous Plans d’Ocupació Local

A partir del 27 d’agost, podreu consultar les bases completes

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

Ref. B
Agents cívics
Núm. de contractes: 2

Ref. C
Operaris de via pública

Núm. de contractes: 2

Ref. D
Informàtic
Núm. de contractes: 1

EXPOSICIONS
De l1 al 31 de juliol
Sala d’exposicions Can Rajoler. De 16 a 20 h.
Els dies de Festa Major, de 19 a 23 h
VIII Concurs de disseny de la imatge de Festa Major.

Tots els treballs presentats a la convocatòria, inclòs el
guanyador.

Del 9 al 31 de juliol.
Sala d’exposicions Can Rajoler. De 16 a 20 h.
Els dies de Festa Major, de 19 a 23 h
XXXV Concurs de fotografia de de Festa Major.

Imatges de ‘Parets a la fresca’, que transmeten la idea de 
combatre la calor a l’estiu.

Del 25 al 28 de juliol
Plaça de la Vila.
I Gigafoto Parets. Imatges de veïns i veïnes de Parets durant 
la Festa Major d’Hivern 2014.
Organització: Associació Fotogràfica Parets

FESTA MAJOR D’ESTIU

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 400 €

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

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

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



24 de juliol de 2014 9ACTUALITAT

Horaris d’estiu dels serveis municipals
Amb motiu de les vacances d’estiu, alguns dels serveis 
i dependències municipals modificaran els seus horaris 
habituals, que quedaran de la següent manera:

Biblioteca Can Butjosa: tancada del 4 al 17 d’agost, amb-
dós inclosos. La resta del mes l’horari serà de 10 a 14 h i 
dilluns i dimecres a la tarda de 17 a 20 h. 

Biblioteca Can Rajoler: tancada de l’11 al 24 d’agost. La 
resta de dies del mes d’agost l’horari serà l’habitual de 
dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h, i dijous al matí de 
10 a 13.30 h.

Centre Cultural Can Rajoler / Serveis Personals: tancat 
del 2 al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Escola de la Natura: tancada tot el mes d’agost.

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): obrirà tot el mes 
d’agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Romandrà 
tancada tots els dissabtes del mes d’agost i les tardes 
dels dijous entre el 15 de juliol i el 15 de setembre.

Oficina de Serveis Socials: el servei romandrà obert tot el 
mes d’agost amb l’horari d’atenció al públic habitual, de 
9 a 14 h. Per a atenció personalitzada dels professionals 
cal trucar prèviament al telèfon 93 573 79 79.

Oficina de Serveis Territorials: el servei restarà obert  de 9 
a 14 h, durant tot el mes d’agost per a l’atenció ciutadana 
i recollida de documentació.

Piscina Miguel Luque: tancada del 26 de juliol al 10 
d’agost. La resta del mes l’horari serà de dilluns a diven-
dres de 8 a 21 h i dissabtes i diumenges de 10 a 15 h.

Poliesportiu Joaquim Rodríguez: tancat del 25 de juli-
ol al 24 d’agost, ambdós inclosos. La setmana del 25 al 
31d’agost l’horari serà de 9 a 13 h i de 16 a 22 h.

Servei Local d’Ocupació (SLOP): el servei romandrà obert 
tot el mes d’agost a excepció dels dies 11, 12, 13 i 14. La 
resta del mes l’horari serà l’habitual de 9 a 14 h.

SERVEIS MUNICIPALS

PLANS D’OCUPACIÓ
6 places més de Plans d’Ocupació Local

L’Ajuntament preveu obrir una nova convocatòria de 
Plans d’Ocupació Local a finals del mes d’agost. Del 27 
d’agost al 10 de setembre es podran presentar sol·licituds 
a l’OAC per accedir a les places, que en aquesta ocasió 
responen a perfil informàtic, operaris de jardineria, de via 
pública i agents cívics. 

160 sol·licituds a la darrera convocatòria
D’altra banda, 160 persones del municipi en situació 
d’atur han presentat la sol·licitud per accedir a una de les 
27 places incloses a la darrera convocatòria dels Plans 
d’Ocupació Local impulsats per l’Ajuntament.
En aquesta ocasió els perfils professionals corresponien 

a 8 mestres, llicenciats/des, graduats/des amb Certificat 
d’Aptitud Pedagògica o Màster de Formació de Professo-
rat (14 sol·licituds); 3 auxiliars de la llar (29 sol·licituds); 1 
dinamitzador/a juvenil (10 sol·licituds); 11 operaris/es de 
manteniment de l’espai públic; 2 conserges i 2 operaris/
es de manteniment d’edificis públics (107 sol·licituds).

Borsa de professionals
Paral·lelament, l’Ajuntament ha obert una borsa amb di-
ferents perfils professionals per cobrir llocs de treball, de 
manera temporal o per urgència, a la mateixa administra-
ció local. Per a les primeres convocatòries s’han recollit 
265 currículums, dels quals 245 són per a places de mes-
tres d’escoles bressol i primària, i auxiliars de mestre, i 20 
per a oficials de manteniment d’edificis.

CASAL

Casal impulsat per la Fundació Probitas

La Fundació Probitas, que pertany a l’empresa Grifols, 
amb seu a Parets del Vallès, col·labora novament amb 
l’Ajuntament en el marc del seu programa de responsa-
bilitat social corporativa. 
En aquesta ocasió, coordinat conjuntament des de Ser-
veis Socials, s’impulsa un casal d’agost adreçat a infants 
del municipi. Durant tot el mes, de dilluns a divendres, de 
10 a 1 de la tarda, al Casal Can Butjosa es duran a terme 
activitats de lleure i un dia a la setmana es programarà 
una sortida. El casal disposa de 30 places.
Anteriorment, la Fundació ha participat amb altres pro-
jectes municipals, com ara la concessió de beques men-
jador. 

Parets redueix més de 3 milions d’euros de deute
Segons les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda, l’Ajuntament redueix el seu deute un 29% respecte 2011

En tres anys, de 2011 a 2013, Parets ha reduït el seu deute 
en 3,6 milions d’euros. Aquestes són les dades publicades 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en 
què es recull tot el deute dels ajuntaments d’Espanya. 
Al Vallès Oriental, 7 municipis han incrementat el seu deu
te i la resta s’ha disminuït. 

29,11% de reducció del deute municipal
En una mateixa franja d’habitants, entre 17.000 i 19.000, 
Parets del Vallès i Caldes de Montbui són els que més han 
reduït aquest endeutament viu. En el cas de Parets, l’any 
2011, el deute pendent era de 12,368 milions d’euros i el 
2013 es tancava amb 8,768 milions d’euros d’endeuta-
ment viu. Aquestes xifres indiquen una reducció de 3,6 
milions d’euros, un 29,11 % en els darrers tres anys. 
Aquest deute viu fa referència als crèdits que l’ajuntament 
té subscrit amb les entitats bancàries i que és necessa-
ri per poder executar el programa d’actuació. En moltes 

ocasions, cal sol•licitar el préstec fins que s’obtenen in-
gressos procedents d’altres administracions, com ara la 
Generalitat o el Govern Central, així com la previsió de la 
recaptació d’impostos, i un cop percebuts els ingressos 
es pot amortitzar el deute.

Sostenibilitat pressupostària i solvència econòmica
Segons el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Parets, 
Francesc Juzgado, “l’amortització de deute ha estat una 
de les línies prioritàries de l’Ajuntament en aquesta legis-
latura, vinculat a un pla de treball intern dut a terme per 
Serveis Econòmics. Hem posat l’èmfasi en la solvència 
econòmica, l’estabilitat pressupostària, el compliment 
de la regla de despesa i la sostenibilitat financera de la 
despesa, a més del compliment de la llei de morositat 
per la qual s’estableix un període màxim de pagament 
de factures a proveïdors. Considerem que estem duent a 
terme una molt bona gestió econòmica.” 
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Biblioteca Can Butjosa

Del 17 d’agost al 15

de setembre

De dilluns a divendres,

de 10 a 14 h, i tardes de 

dilluns i dimecres de 17 a 20 h,

‘Bibliovacances: 

Catalunya de llegenda’. 

Biblioteca Can Rajoler

De l’1 al 8 d’agost i del 

25 al 30 d’agost

De dilluns a divendres, de 

15.30 a 20.30 h, i tardes de 

dijous de 10 a 13.30 h,

a la Biblioteca Can Rajoler, 

biblioteca oberta.



24 de juliol de 2014 11VIA PÚBLICA

L’Ajuntament aposta pels nous espais de convivència i interacció ciutadana a Parets

Plaça del Dr. Trueta i carrers de l’entorn
Aquest mes de juliol, en el marc de les activitats prèvies a la Festa Major d’Estiu ‘Eixamplem 
la festa’, s’ha inaugurat la remodelació de la plaça del Dr. Trueta i els carrers de l’entorn. Els 
treballs han consistit, entre d’altres, en la reforma integral de la plaça tant dels accessos 
com dels nivells i paviments, per aconseguir gairebé un nivell únic de mobilitat per als vi-
anants. S’han dut a terme diferents actuacions: ampliació de la plaça fins a la façana nord 
de les noves promocions del carrer de la Mina, que ara disposarà d’un espai per a vianants i 
d’una zona amb pas de vehicles amb prioritat per als vianants; nova pavimentació dels car-
rers adjacents a la plaça; remodelació de l’aparcament situat al parc de Can Berenguer, amb 
l’augment del nombre de places; 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; 
supressió de barreres arquitectòniques; adaptació i millora de la xarxa d’embornals de 
recollida d’aigües superficials, i plantació parcial de nou arbrat. També s’hi han fet treballs 
d’adequació i millora del mobiliari urbà i dels jocs infantils, que s’han reubicat.

Nou correcan a Can Berenguer
El barri de Can Berenguer ja compta amb un nou correcan. El nou espai, que ja està en 
funcionament, és el primer que s’ha habilitat al municipi i que es concep com un indret ben 
condicionat per permetre l’esbarjo dels gossos en una zona segura i, alhora, afavorir-ne 
la socialització. L’indret disposa d’una tanca perimetral d’una alçària 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 l’espai està subjecte a un seguit de normes, que estan escrites als accessos per 
a informació dels propietaris.
Aquest és el primer correcan dels tres previstos 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, i de recordar les normes relatives a les 
mascotes i a la seva tinença responsable.

Espai de jocs del Patufet al parc la Linera
En la línia de crear espais de convivència ciutadana i llocs d’esbarjo per a tota la família, 
s’ha inaugurat, recentment, l’espai de jocs situat al parc la Linera, dedicat al conte d’en 
Patufet. El projecte ha estat dissenyat seguint les il·lustracions creades per la famosa 
ninotaire vigatana Pilarín Bayés.
L’espai està 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 representa la botiga. La fabricació i la instal·lació 
dels jocs l’ha feta l’empresa Entorn Urbà, i forma part d’una sèrie limitada de 50 parcs in-
fantils sobre aquest conte popular. El parc ofereix 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. 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, editada l’any 2009 per Editorial Mediterrània.

Altres actuacions a la via pública
Per altra banda, l’Ajuntament ha dut a terme un seguit d’actuacions de condicionament d’espais públics amb l’objectiu de millorar diferents indrets del municipi. Un dels més 
significatius ha estat la reparació i canvi de l’emblemàtica font situada a la plaça de la Vila, davant de l’església de Sant Esteve. Les tasques han estat executades pel servei de 
manteniment. Entre d’altres, s’ha revisat tot el sistema de funcionament i s’han substituït l’estructura i l’antiga creu. La font data de l’any 1945.
També s’ha dut a terme la primera fase de les obres de soterrament de la línia elèctrica, situada al carrer de Prat de la Riba, una actuació que té per objectiu millorar l’impacte visual 
i poder gaudir d’un paisatge urbà més amable. 
Aquesta primera fase incideix directament en el carrer de Prat de la Riba i consisteix a fer les connexions i conversions necessàries. En la segona fase, que començarà a partir del 
setembre, es retiraran les torres elèctriques.
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CONSUMCONSUM

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

Compte amb el telèfon si vas a l’estranger!
Quin preu té el roaming o, el que és el mateix, quant ens cobren pel servei de telefonia 
en itinerància? Aquesta és una de les preguntes més habituals en època de vacances 
quan els usuaris han triat destins a l’estranger i volen continuar amb connexió a Internet 
o fent servir el propi terminal telefònic per fer trucades o enviar SMS. En aquest espai 
de l’SCAC, volem donar resposta a aquestes preguntes, perquè després la factura no 
ens agafi per sorpresa. 

Si viatges per països de la Unió Europea, des de l’1.7.2014 (Eurotarifa): 
•Per a Servei de veu i SMS:  
-El preu màxim de les trucades telefòniques realitzades és de 0,19€/minut (IVA exclòs).  
-El preu màxim de les trucades telefòniques rebudes és de 0,05€/minut (IVA exclòs).  
-El preu màxim d’enviament d’un SMS és de 0,06€ (IVA exclòs).  
-Rebre un missatge SMS en un altre país de la UE és gratuït.   
•Per a Serveis de dades (Internet):  
-Reducció del cost de navegar i de descarregar pel·lícules o programes de video a través 
de xarxes mòbils amb un límit màxim a l’engròs de 0,20€ per MB descarregat.  
-Des de l’1 març de 2010, els operadors de telefonia mòbil han d’oferir als seus clients un 
mecanisme de “límit d’interrupció” mensual de 50€ (IVA exclòs) a fi de protegir-los contra 
les factures exorbitants per fer ús d’Internet mentre viatgen a altres països de la UE.  
-El client ha de rebre un avís quan assoleixi el 80% del límit triat i, després del missatge 
d’avís, s’interromprà la connexió mòbil amb Internet del consumidor a l’estranger. Els 
operadors hauran d’oferir aquests serveis de manera gratuïta. 

Vigileu si us trobeu situats en una localitat fronterera (prop de la frontera d’un altre país, 
p.ex: propers a Andorra, Portugal, França, Marroc, Gibraltar....): cal que abans de fer una 
trucada amb el mòbil comproveu que l’esteu realitzant a través de l’operador del país 
on esteu ubicats.

Si viatges per països de fora la Unió Europea: No hi ha cap regulació vigent, per això, tant 
per a telefonia mòbil, SMS, descàrrega de dades, accés a Internet, informa’t i assegura’t 
de les tarifes abans de viatjar. Des de l’1.07.2012 als ciutadans que es desplacin fora 
de la UE se’ls advertirà mitjançant un missatge de text, correu electrònic o finestra 
emergent, que l’import de les dades descarregades s’aproxima a 50€ o al nivell acordat. 
Per poder seguir utilitzant el servei de dades en itinerància, els consumidors hauran de 
confirmar que estan d’acord en superar aquest nivell. 

Si viatges amb creuer: Si viatges amb creuer ves molt en compte si vols trucar, enviar 
missatges o consultar Internet des del mòbil ja que, a alta mar, el preu que et cobrarà el 
teu operador dependrà de la ubicació del vaixell, és a dir, de la possibilitat o impossibilitat 
de connectar-se a una xarxa d’un país de la Unió Europea: si et connectes a una xarxa 
d’un país de la Unió Europea t’aplicarà l’Eurotarifa però, si no és possible, el teu operador 
t’aplicarà les tarifes de les connexions via satèl·lit, que són molt eleva-
des. Consulta les tarifes amb el teu operador abans de sortir de viatge!.

63 nous contractes en els darrers 3 mesos
La darrera convocatòria d’ajuts a la contractació, que es va obrir l’1 d’abril de 2014 i que 
atorga subvencions a les empreses que contracten a usuaris del Servei Local d’Ocupació 
de Parets del Vallès (SLOP) ha donat lloc a la contractació de 63 persones del municipi 
en situació d’atur. 
La línia de col·laboració establerta entre l’Ajuntament i les empreses de l’entorn, a més 
de l’ajut econòmic per promoure el descens de l’atur a la vila, ha permès que en els 
darrers tres mesos i mig s’hagi incrementat notablement el nombre de llocs de treball 
coberts des de l’SLOP.
En aquest trimestre, 32 empreses han cobert les seves vacants mitjançant l’SLOP. 
D’aquestes, 20 són de Parets, 7 d’altres localitats del Vallès i 5 de Barcelona. Dels 63 
contractes formalitzats, 46 han estat de caràcter temporal -entre 1 i 6 mesos-, 10 per 
obra o servei, i 7 de caire indefinit. Els perfils més sol·licitats en aquesta ocasió han estat 
operaris/es de producció i de neteja, si bé també de la branca de la química, dependents 
de comerç, administratius, comptables, fusters, cambrers i enginyers. 

Pla formatiu gratuït, ajustat a la demanda
El pla de formació gratuïta adreçat a persones a l’atur també ha permès la formació 
de més de 200 persones de la localitat durant aquest segon trimestre de 2014. A inicis 
d’aquest mes, els participants dels cursos van poder recollir els diplomes acreditatius, 
que va lliurar l’alcalde, Sergi Mingote, al Centre de Recursos Empresarials La Marineta. 
Cursos d’informàtica, de comptabilitat i de carretoners i plataformes elevadores són 
algunes de les accions que s’han dut a terme de l’abril al juny, i que responen a la de-
manda del teixit industrial de l’entorn. 

IMPULS A L’OCUPACIÓ

TOMÀQUETS DEL VALLÈS

El Jardí acull un tast de varietats 
antigues de  tomàquets 

El restaurant El Jardí ha estat escenari, 
aquesta setmana, d’un tast de varietats 

antigues de tomàquets del Vallès. L’acte 
neix del procés de recuperació i promoció 
de les varietats antigues d’aquest fruit que 
impulsa el Consell Comarcal, amb el suport 
de la Diputació i la Xarxa Productes de la 
Terra. 
La degustació, que va comptar amb el 
col·lectiu Cuina VO i el cuiner Pep Salsetes,  
estava adreçada a restaurants, cuiners, 
botigues especialitzades i cooperatives de 
consumidors, amb l’objectiu de recuperar i 
incorporar-les de forma progressiva als cul-
tius dels productors agrícoles de la zona, 
al mercat local i evidentment als plats dels 
consumidors.
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Inauguració del nou curs acadèmic
El pròxim dijous 4 de setembre, a les 11.30 h, tindrà 
lloc al Teatre Can Rajoler l’acte d’inauguració del nou 
curs escolar adreçat a tots els professionals del món 
educatiu de Parets. La trobada, que vol aplegar tota la 
comunitat educativa, inclourà la conferència ‘El canvi 
i la innovació en el sistema educatiu’, a càrrec d’Enric 
Roca, professor de Pedagogia de la UAB.

Pistes esportives obertes a l’agost
Durant el mes d’agost s’amplia l’horari i els dies 
d’obertura al públic de les pistes esportives de l’Institut 
Torre de Malla i l’Escola Lluís Piquer. Durant aquest 
mes es podrà utilitzar de dilluns a diumenge, de 10 a 
21.30 h. Una persona contractada per l’Ajuntament 
serà l’encarregada d’obrir i tancar la instal·lació i de 
fer complir les normes d’ús.

Constitució del Consell d’Infants 2014-15
Durant l’octubre es farà de nou la constitució del Con-
sell d’Infants de Parets un cop s’hagin renovat els 
seus membres. Així, els alumnes que aquest curs es-
tudiaven 6è de primària no continuaran en aquest òr-
gan de participació i seran rellevats pels que enguany 
estudiaven 4t. El consell l’integren 18 consellers/es 
que es reuniran de manera periòdica. 

Inscripcions per als cursos de català
El pròxim 15 de setembre s’obriran les inscripcions per 
als cursos de català B3, I1 i S3 per a exalumnes i del 
17 al 30 de setembre per al públic en general. El curs 
passat uns 60 alumnes van participar a les classes 
que imparteix l’Oficina de Català.

EN 2 MINUTS...

L’Ajuntament de Parets ha convocat la primera edició 
dels premis de reconeixement al mèrit educatiu, que te-
nen com a objectiu fer un reconeixement públic al valor 
de l’esforç i la constància de l’alumnat i el professorat del 
municipi. Podran optar-hi els alumnes empadronats a 
Parets en el moment de la publicació de les bases, inde-
pendentment del centre on cursin els estudis i els mestres 
de les escoles del municipi. Fins al 19 de setembre es 
podran presentar les sol·licituds per optar als premis a la 
millor nota i al mèrit docent i escolar. En el primer apartat 
hi haurà una dotació econòmica de 500€ per a la millor 
nota de la selectivitat, i 100€ per a la millor nota del treball 

de recerca de batxillerat o sobre un tema d’especial re-
llevància per al municipi. En aquest cas, caldrà presentar 
una còpia del treball el mateix dia de la presentació de la 
sol·licitud. La millor nota de batxillerat està dotada amb 
400€, el premi a la millor nota de grau mitjà amb 200 i la 
de grau superior en 400. 
Els premis, que es lliuraran a l’octubre, volen fomentar 
valors com la superació personal i la responsabilitat, pre-
miar l’obtenció de les millors qualificacions, els treballs de 
recerca amb millor nota o basats en aspectes relacionats 
amb Parets i reconèixer les bones pràctiques educatives i 
publicacions dels professionals o equips docents.

Convocats els primers premis de reconeixement al mèrit educatiu
Els premis volen fomentar valors com la superació personal i la responsabilitat o reconèixer bones pràctiques

Els millors paretans a les PAU 
Sergio Díaz Fernández, alumne paretà de l’escola Sant 
Gervasi, ha obtingut la nota més alta de l’Escola Sant Ger-
vasi a les proves d’accés a la universitat 2014 (PAU). Díaz 
que comptava amb un 9,19 a l’expedient acadèmic ha tret 
un 9,15 a les PAU i ha assolit una nota d’accés del 12,57. 
Per altra banda, la nota més alta de selectivitat a l’Institut 
Torre de Malla de Parets ha estat per Aina Xicota Guasch 
(PAU 9,00 i expedient 9,10) per la qual cosa ha obtingut 

PROVES DE SELECTIVITAT 
una distinció de les proves d’accés a la universitat que 
atorga automàticament el Departament d’Ensenyament 
a tots els alumnes que superen el 9,00. En canvi, la nota 
més alta d’expedient és la de l’Anna Moragriega Farrés 
que ha obtingut un 9,86. D’entre els 57 alumnes que han 
aprovat 2n de batxillerat al mateix institut hi ha hagut 
tres matrícules d’honor, de manera que el pròxim curs no 
pagaran taxes universitàries. Es tracta de Xicota, Mora-
griega i Alba Rodríguez (9,01).

Millors treballs de recerca a l’Institut Torre de Malla
Els diferents tribunals avaluadors dels treballs de recerca 
elaborats pels alumnes del centre d’educació secundà-
ria de Parets han atorgat la puntuació màxima d’un 10 a 
6 treballs: Òscar Cubota Ortega: “Factors epigenètics”, 
Mireia Fabeiro Branchadell: “Comunicació interauricu-
lar (CIA)”, Anna Moragriega Farrés: “La màgia de Geor-
ges Méliès”, Jordi Nogué Benedicto: “Trastorn de dèficit 
d’atenció o hiperactivitat (TDAH)”, Alba Rodríguez Mar-
tínez: “El joc motriu com a eina per a l’aprenentatge de 
valos” i Aina Xicota Guasch: “Art and Kids”

COMUNICACIÓ

Cloenda de la temporada de RAP107.edu
Uns 230 nens i nenes de les escoles paretanes han par-
ticipat aquest curs 2013-14 al programa radiofònic RAP 
107.edu que coordina el Projecte Educatiu de Parets. 
El parc la Linera va acollir el passat 12 de juliol la festa 
de cloenda d’aquest espai i del programa televisiu Xerra-
meques que també presenta Miquel Pérez. Entitats com 
el Club Bàsquet Parets, el CEM Maria Grever o la cantant 
paretana Nerea Roblas van participar a l’especial.
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Ajuts per a esportistes amb necessitats econòmiques

Edats: de 6 a 18 anys

Període de sol·licitud:

de l'1 al 30 de setembre de 2014

Podeu consultar la normativa i baixar els

impresos a: www.parets.cat

BEQUES
A ESPORTISTES
TEMPORADA 2014/2015

Informació:
Servei d'Esports

Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Tel. 93 562 52 06
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Adrià Aguilera al Teatre Gaudí de Barcelona
El pianista paretà participa a l’obra musical ‘Per sobre 
de totes les coses’ (Bare, en anglès) que es va estrenar 
el passat 16 de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona. 
Aguilera és una peça important d’aquest espectacle 
contemporani i vibrant que explica una història plena 
d’emocions centrada en un grup d’adolescents que 
estudia en un internat catòlic a principis dels 90.

L’Esbart Dansaire de Mollet actua a Parets
El pròxim diumenge 14 de setembre, a les 19.30 h, es 
representarà al Teatre Can Rajoler l’espectacle Som 
Dansa. De Llevant a Ponent, a càrrec de l’Esbart Dan-
saire de Mollet. Es tracta d’una proposta coreogràfica 
creativa i reivindicativa que fa un clam per la unitat 
de la llengua a través de la dansa. El preu de l’entrada 
serà de 7€ per al públic en general, 4€ amb el Carnet 
Jove de Parets i gratis amb el Carnet d’Amic.

Exposició sobre el Tricentenari
La plaça de la Vila acollirà del 12 al 26 de setembre 
la mostra itinerant sobre el Tricentenari dels Fets de 
1714 titulada ‘300 anys després’. L’exposició fa una 
mirada sobre la Guerra de Successió, descriu la si-
tuació del país al s. XVIII i fa una comparativa amb la 
Catalunya d’avui.

Bibliovacances a la Biblioteca Can Butjosa
Fins al 12 de setembre la Biblioteca Infantil i Juve-
nil Can Butjosa dedica les Bibliovacances a explicar 
tots els dimecres, a les 18 h, llegendes dels pobles de 
tot Catalunya. El centre de lectura tancarà del 4 al 17 
d’agost i tornarà a obrir de nou el dia 18 d’agost.

EN 2 MINUTS...

Aprofitant la celebració de la Festa Major d’Estiu l’Asso-
ciació Fotogràfica de Parets exposarà a la plaça de la Vila 
la Gigafoto que es va confeccionar durant la darrera Festa 
Major d’Hivern. El gener passat, un miler de persones van 
participar en aquesta activitat que ja s’ha dut a terme en 
d’altres localitats del territori espanyol. 
Una de les membres de l’entitat havia participat en una 
iniciativa semblant a Toledo i va proposar que es traslla-
dés fins a Parets. L’experiència ha agradat tant a l’AFP que 
vol tornar a fer més temptatives amb altres panoràmiques 
de la població. Els dies de la festa hi haurà membres de 
l’associació per explicar i respondre a totes les consultes 
dels participants a la Gigafoto. A més, l’entitat ha publicat 

a la seva pàgina web www.afparets.com les imatges del 
miler de persones que van col·laborar en aquesta acti-
vitat. 

Cloenda de la temporada
Aprofitant el final de curs, que va tenir lloc el 4 de juliol 
a Ca n’Oms, l’Associació Fotogràfica Parets va desvet-
llar com havia quedat la Gigafoto amb la panoràmica del 
centre de Parets. També es van lliurar els trofeus de la 
fotolliga social: 1r classificat, Felipe Martín, 2n classificat, 
Santi Garcia i 3r, Miguel Ángel Prieto. Alhora, es van lliurar 
unes distincions als socis que van aconseguir la màxima 
puntuació cada mes.

Tardes Joves a Cal Jardiner 
La masia de Cal Jardiner acull aquest dijous 24 de juliol, 
de 18 a 20 h, la darrera de les activitats de les Tardes 
Joves. Es tracta del taller de circ a càrrec de Carlos Paco 
Pitarch. La programació d’enguany ha tingut molt bona 
acceptació i és que els joves paretans han pogut gaudir 
de tallers de bijuteria, samarretes Raibow, manualitats, 
jocs, teatre i màgia. Les Tardes Joves són una proposta 
inclosa dins del Pla Local de Joventut.

MÚSICA JOVENTUTPOESIA

Aquesta Festa Major busca’t a la Gigafoto de Parets
Un miler de persones van participar, el gener passat, en aquesta iniciativa de l’Associació Fotogràfica

Primera composició pròpia de Nerea Roblas
La jove cantant paretana Nerea Roblas ha enregistrat el 
seu primer senzill de composició pròpia que porta per 
títol ‘Triste realidad’. Es tracta d’una cançó en contra del 
bulling i composta gràcies a les beques Albert Hammond 
creades pel Centre d’Estudis Musicals Maria Grever per 
als alumnes amb més talent de l’escola. Roblas es va 
donar a conèixer per la seva participació a l’espai de Tele 
5, ‘La Voz Kids’, formant part de l’equip de Rosario Flores.

Maria Pujol, coautora de ‘Setè replà’
La Taula de Poesia Amics del Brossa, de la que en for-
ma part la paretana Maria Pujol, va presentar en una nit 
màgica a la Sala Brossa de Barcelona el seu llibre ‘Setè 
replà’ que inclou un recull de poemes de diversos autors. 
L’aportació de Pujol al llibre són els poemes ‘M’han pres 
la tardor de la finestra de la cuina...’, ‘Enyorament’, ‘A mà’, 
‘Programació’ i ‘Llaurador d’amor’. La Taula de Poesia ha 
celebrat enguany la seva setena temporada.
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Escalfant motors abans de la Festa Major...
La tercera edició d’Eixamplem la festa ha tornat a omplir de gom a gom els espais públics on s’han celebrat totes les 
activitats. S’han registrat fins a 3.700 participants durant els dos caps de setmana de celebració. Cap a 700 persones 
van assistir al megaparc infantil que va tenir lloc el 12 de juliol al Sot d’en Barriques, un acte passat per aigua, ja que 
tothom qui va voler va poder gaudir de les atraccions d’aigua. 
Divendres passat unes 2.000 persones van prendre part a la botifarrada, oferta per la Comissió de Festes, i a la projecció 
de la pel·lícula ‘Al filo del mañana’, a la renovada plaça del Dr. Trueta de l’Eixample. L’Ajuntament va aprofitar les dues 
activitats per inaugurar de manera oficial les obres de remodelació de la plaça i dels carrers de l’entorn. 
L’endemà, la plaça va acollir el concert ball de La Salseta del Poble Sec i el DJ Chaman. Aprofitant l’Eixamplem la festa, 
la Comissió de Festes va posar a la venda els tiquets solidaris que permeten gaudir de les atraccions de la fira durant 
la Festa Major. Per 5 euros es podien adquirir 3 vals, en una iniciativa que preveu destinar els beneficis a Càritas Parets.

EIXAMPLEM LA FESTA 2014
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La Sala Basart de la Cooperativa va acollir aquest dilluns una recepció institucional a set equips del Club Bàsquet i 
del Club de Futbol Parets que han quedat campions de lliga aquesta temporada 2013-14 o bé han assolit l’ascens de 
categoria. Per part del Club Bàsquet Parets van rebre el reconeixement els equips sènior “A” i “B” masculí, que han 
pujat a 2a i 3a Catalana respectivament; l’infantil masculí que ha quedat campió del grup 2 del Nivell B-2 i el preinfantil 
masculí, que ha quedat campió de lliga del grup 5 del Nivell B.
L’Ajuntament també va reconèixer els tres equips del Club de Futbol Parets que han quedat campions aquesta tempo-
rada. Així, l’infantil “A”, ha quedat campió del grup 8è de Primera Divisió i ha pujat a Preferent, el benjamí “A” ha quedat 
campió de lliga i ha assolit l’ascens a la Primera Divisió i el prebenjamí “A” ha quedat campió de la competició de lliga. 
A l’acte hi va assistir l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i els regidors del consistori, que van ser els encarregats de fer 
aquest reconeixement institucional a dues de les entitats esportives amb major nombre de jugadors/es a les catego-
ries de formació.

Recepció a set equips del Club Bàsquet i Club Futbol
Els equips han quedat campions o han assolit l’ascens de categoria aquesta temporada 2013-14

PATINATGE
Competicions del Club Patí Parets
La patinadora del Parets Mireia Pena va quedar 2a en la 
final de figures obligatòries de l’estatal de categoria cadet 
disputada al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. D’entre les 
13 participants hi havia la també paretana Saray Gutiér-
rez, que va quedar 6a. En lliure (programa curt), Carla Pé-
rez va quedar 19a i Andrea Prieto 29a. Ja en el programa 
llarg Pérez va poder remuntar fins a la 6a posició. 
D’altra banda, el patinador del club Pau García s’ha pro-
clamat campió de Catalunya infantil en les modalitats de 
programa lliure i figures obligatòries. A la mateixa com-
petició Mercè Garcia Domec va ser 5a i Gemma Martínez 
6a en lliure i 14a en figures obligatòries. Tots tres s’han 
classificat pel Campionat d’Espanya que es farà l’octu-
bre a Badajoz. A més, en el darrer Campionat d’Espanya 
juvenil, Berta Vaquero i David Andre van ser segons en 
parelles de dansa, mentre que Meritxell Pena va quedar 
tercera en figures obligatòries.

AJUDES 
Ajuts econòmics per a esportistes
L’Ajuntament concedirà ajuts per promoure l’esport al 
municipi i garantir l’accés a la pràctica esportiva a les 
persones amb dificultats econòmiques empadronades 
a Parets i que realitzen la seva pràctica en una entitat 
esportiva local. Els beneficiaris seran nois i noies, d’entre 
6 i 18 anys complerts, que compleixin els requisits eco-
nòmics. Per tal d’optar a la concessió de la beca caldrà 
presentar una instància a l’OAC de l’1 al 30 de setembre 
de 2014. El tipus d’ajuts als quals es podran acollir seran 
pel pagament parcial de la inscripció. L’import total de 
l’ajut serà d’un màxim del 90% de la inscripció fins un 
màxim de 300 euros. Les bases es podran consultar a la 
pàgina web www.parets.cat

JOVENTUT
Lligueta esportiva de Can Butjosa

Power Rangers, Recreativo de juerga i Guakiturros són els 
tres equips, formats per joves de 13 a 17 anys, que han 
participat a la lligueta de futbol organitzada pel servei 
de Joventut. Power Rangers va obtenir la victòria. En el 
marc d’un berenar, amb la presència regidor Miguel Ángel 
Granado, els participants van rebre un obsequi. 
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Aina Martín
benjamí femení
Club Patí Parets

Marc Revelles
aleví masculí

Club Atletisme

Ana Alonso
cadet femení

Club de Bàsquet

Albert Pagan
infantil masculí
Club de Futbol

Lara Ramón
infantil femení
Club Natació

Oriol García
benjamí masculí
Club Futbol Sala

Celia Varón
aleví femení

Club Futbol Sala

Alejandro Gómez
juvenil masculí
Club Bàsquet

Rogelio Rodríguez
veterà masculí

Club Triatló

Franco Bertagno
sènior masculí
Club Bàsquet

Vicente Baltasar
cadet masculí

Paretana d’Escacs

Patricia Zambrano
juvenil femení
Club Handbol

Lucas Puente
prebenj. masculí

Paretana d’Escacs

Norma Rodríguez
prebenj. femení

Club Natació

Vanessa Pérez
sènior femení
Club Atletisme

El jugador de l’equip sènior masculí “A” del Club Bàs-
quet Parets, Franco Bertagno, i l’atleta del Club Atletis-
me Parets, Vanessa Pérez, han estat escollits els millors 
esportistes masculí i femení de Parets de la temporada 
2013-14. Els guardons es van lliurar el passat 27 de juny 
al Teatre Can Rajoler en el marc de la 15a Nit de l’Esport 
de Parets. Bertagno, el jugador més destacat del conjunt 
que ha assolit l’ascens a la Segona Catalana, ha anotat 
uns 18 punts de mitjana per partit, 9 rebots i 3 taps. Peça 
fonamental per a l’ascens, ha superat els 25 punts de 
valoració en més de 10 partits de lliga. Pel que fa a Va-
nessa Pérez, va ser primera a la Parets-Montserrat de 60 
quilòmetres, segona a la cursa de Parets o 6a a la Trail del 
Cap de Creus. Durant aquesta temporada, ha pres part en 

Franco Bertagno, Vanessa Pérez i el CF Parets premiats a la Nit de l’Esport

nombroses competicions, com la Cursa Bones Valls (3a), 
la Marató de Sevilla, la Trail Marató de Collserola, la Volta 
als Pics del Vallès o la Trail de Sant Esteve. 

El CF Parets guanya el premi al millor equip
El Premi al millor equip d’aquesta temporada el va recollir 
el jugador de l’infantil “A” del CF Parets, Albert Pagan, 
que va ser escollit també millor esportista de la categoria 
infantil masculí. El conjunt de base ha estat campió del 
grup 8è de la Primera Divisió i ha assolit l’ascens a Pre-
ferent. En 30 jornades, ha sumat 20 victòries, 4 empats, 6 
derrotes, ha marcat 95 gols i n’ha encaixat 27. El Premi al 
foment dels valors a l’esport se’l va endur el Club Triatló 
Parets per la seva participació activa en la campanya ‘La 

El Triatló Parets va rebre el premi de valors i es va fer un reconeixement al jugador d’handbol Joan A. Solé com a esportista destacat

Lluita d’Arnau’, que pretén recaptar diners per a la investi-
gació de la histiocitosi i el càncer infantil.La Nit de l’Esport 
2014 va fer un reconeixement al jugador de l’equip infantil 
d’handbol del FC Barcelona, Joan Alexandre Solé i Múrcia. 
Aquest jove esportista, format a l’Handbol Parets, ha que-
dat campió de Catalunya i d’Espanya i ha estat convocat 
amb la selecció de promeses de la Federació Espanyola 
d’handbol. L’Ajuntament va atorgar dos premis especi-
als en reconeixement a Eduard Montes (expresident de 
la Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà) i a Jesús De la Torre 
(directiu del FS Parets), morts recentment. Enguany, 95 
esportistes i 10 equips, des de la categoria prebenjamí 
fins a veterans d’una desena d’entitats diferents optaven 
als reconeixements de la Nit de l’esport.
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The Was Maffia ha estat el conjunt guanyador de l’edició 
d’enguany del Torneig d’estiu de Futbol 7, organitzat pel 
Club de Futbol Parets del 25 de juny a l’11 de juliol al 
camp municipal Josep Seguer. En la final, The Was Maffia 
va superar (4-2) el Hoyma & Dafemo en un bon partit 
en què va resultar decisiu el major encert. En el duel per 
decidir el 3r i 4t lloc Los Piratas van superar a la tanda de 
penals la UD Lourdes després que el partit acabés amb 
empat a tres gols. El 5è lloc va ser per a Topetadin en ha-
ver guanyat (5-2) el Klubero Young, que ha quedat 6è. La 
resta de posicions del torneig han estat: 7è Olímpicos, 8è 
Aluminis Segura/Quibus, 9è Lions Team, 10è Tiburones 
II, 11è Rayo Naniano i 12è classificat Aston Birra. L’orga-
nització ha destacat l’esportivitat entre els equips i el bon 
futbol que es va poder veure en el torneig preparatori de 
les 24 hores de futbol sala.

EN 2 MINUTS...
Miguel Luque obté 5 podis a l’Estatal
El nedador paralímpic paretà va assolir 5 metalls (2 
d’or i 3 d’argent) a la final del Campionat d’Espanya 
de natació adaptada celebrada a Múrcia. Luque va 
guanyar a les modalitats de 50 m braça i 150 estils, i 
va assolir la medalla d’argent -2n lloc- en 100 braça, 
50 m esquena i 200 m braça. El nedador del CN San 
Rafael de Barcelona participarà del 4 al 10 d’agost a 
l’Europeu que es durà a terme a Eindhoven (Holanda).

Mulla’t per l’esclerosi múltiple 2014
40 persones van participar el 13 de juliol a la inici-
ativa “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” celebrada a la 
piscina municipal Miguel Luque. L’activitat consistia 
en nedar uns quants metres en solidaritat amb els 
afectats d’aquesta malaltia i alhora fer aportacions 
econòmiques i/o adquirir alguns dels productes que 
comercialitza la Fundació per l’esclerosi múltiple. Els 
participants van nedar 36.850 metres i es va aconse-
guir una recaptació de 386 euros.

Ingrid Andrés, millor atleta catalana juvenil
L’atleta paretana que corre pel FC Barcelona ha rebut 
aquesta distinció de la Federació Catalana d’Atletisme 
per la seva bona actuació durant la temporada 2013. 
Andrés s’ha proclamat recentment campiona de Ca-
talunya en 100 metres en la final celebrada a Lloret 
de Mar amb un temps de 12:27 i properament correrà 
l’Estatal absolut.

Open estatal de tennis taula per a federats
Carlos Garcia, jugador del Molins de Rei, ha estat el 
campió de la final “A” de l’Open estatal de tennis taula 
federat disputat el passat dissabte al Poliesportiu Jo-
aquim Rodríguez. Garcia va superar en la final Miquel 
Molina, del Tennis Taula Parets. A la final “B” la victò-
ria va ser per al palista del club paretà Manu Pereiro. 
Un total de 40 jugadors van participar a la competi-
ció destinada a jugadors federats de totes les edats. 
Aquest dissabte, a les 9 h, al Pavelló, es disputarà el 
16è Torneig Popular de la Festa Major amb dues ca-
tegories: fins a 15 anys i a partir de 16 anys.

Garcia Morelli, campió d’Espanya d’ala delta
El paretà Pedro Garcia Morelli s’ha proclamat campió 
d’Espanya d’ala delta (classe 1) en la competició dis-
putada aquest darrer cap de setmana a la muntanya 
d’Arangoiti, a Navarra. Amb aquesta victòria, Garcia 
Morelli -que és el número 1 del món- amplia la seva 
trajectòria. El març passat es va imposar en el campi-
onat d’Homes Ocell que va tenir lloc a Cali (Colòmbia).

7a Milla popular d’atletisme de Festa Major
El Club Atletisme Parets organitza aquest dissabte, 
a les 19 h, a l’avinguda Francesc Macià, la 7a Milla 
popular (1.609 metres), que consta de 3 categories: A 
(majors de 16 anys), B (de 10 a 15 anys) i C (de 0 a 9 
anys). Les inscripcions estaran obertes fins al mateix 
dissabte 26 de juliol, a les 18 h, al Pavelló, a l’adreça 
milla@caparets.com o fins mitja hora abans de la pro-
va, a l’avinguda Francesc Macià.

El Club Triatló Parets, a l’Ironman de Frankfurt
Pedro Martín, Albert Jose, Marc Sangrà i Raúl Serra-
no del Club Triatló Parets van participar a l’Ironman 
celebrat a Frankfurt (Alemanya). El millor situat a la 
general va ser Serrano que va quedar el 144 i 35è de 
la seva categoria, amb un temps de 9 h 33’ 22’’.

El CF Parets iniciarà la lliga el 6 de setembre
El primer equip, entrenat per Pablo Martínez i Xavi 
Estudillo, debutarà a la 3a Catalana grup 9 en camp 
propi, el 6 de setembre a les 16.30 h, contra el Badia 
del Vallès. Els paretans, que començaran la pretem-
porada el 18 d’agost, han reforçat la plantilla amb les 
incorporacions de Pere Valls (Vilanova), Albert Estu-
dillo (Vilanova), Samuel (Montmeló), Ismael i David 
Garcia. També pujaran fins a quatre juvenils i altres 
tres faran la pretemporada. A final d’agost també inici-
aran els entrenaments els equips sèniors de l’Handbol 
(1a Catalana), Bàsquet (2a Catalana) i Futbol Sala (3a 
Nacional). Jordi Marín és el nou entrenador del club 
que ara presideix Dolors Palomo.

FUTBOL FUTBOL SALA
The Was Maffia, campió del torneig de F-7 Nova victòria del Wursi a les 24 hores 

El Wursi s’ha proclamat novament campió de les 24 hores 
de futbol sala de Parets i amplia així la seva hegemonia 
en el torneig organitzat per Convergència Democràtica 
de Catalunya. En la final, disputada el 20 de juliol al pa-
velló d’esports, el Wursi es va imposar clarament (6-1) 
al Racó de la Linera (3-1 a la mitja part). Entre el 2005 i 
el 2014, el Wursi ha guanyat totes les 24 hores excepte 
l’edició de 2007, i des del 2002 s’ha imposat en 9 de les 
13 finals disputades. El 3r lloc de la 30a edició del torneig 
ha estat per al Nacex Propack i el quart per als Trepas 
(subcampions 2013). La resta de la classificació ha es-
tat: 5è PªAndalucista-Petit Galera-Restaurant Parera, 6è 
Malindrus, 7è Veritas Gestión-Quibus, 8è The Wonders, 
9è Pista Team, 10è Loterias Graziella, 11è Topetadin, 12è 
Tremendus, 13è Hoyma & Dafemo, 14è Futbol Team, 15è 
El Racó de la Tapa i 16è Sporting Carajillo. 

La cursa de les 4 hores de resistència de BTT i el torneig 
d’escacs de la Festa Major han estat dues de les activitats 
esportives amb major nombre de participants que s’han 
celebrat durant els caps de setmana previs a l’inici de la 
festa. Uns 120 corredors en 4 categories diferents van 
prendre part a la prova de BTT organitzada per Ravet Bike 
- AC Parets al circuit de la zona esportiva. Sergio Pi va ser 
el guanyador a la classificació individual, en aconseguir 
un total de 34 voltes, una més que Josep Garcia, segon 
classificat i que Eduard Ruiz, tercer. 
En la modalitat de parelles l’equip de Bici Segú-Guess 
Bike va endur-se el triomf en recórrer 37 voltes al circuit 
durant les 4 hores. La segona posició va ser per a l’equip 
de MuntBikes, també amb 37 voltes, i la tercera se la va 
endur Klimatechnik Canonbikes amb 35.
A la classificació d’equips de tres membres, la victòria 
va ser per a l’equip de Ravet Bike (Daniel, Sergio i Ferran) 
amb 37 voltes, segon va ser el Fanatik Vic amb 37 i tercer, 
Bike Care, amb 36 voltes al circuit paretà. En l’apartat 
d’equips mixtos, Sergi Mingote i Mar Poyato van guanyar 
amb 31 voltes, tres més que Cicles Masvi d’Alcover. 

Més esport que mai a la Festa Major de Parets 2014

135 jugadors al Torneig d’escacs de Festa Major
El Mestre Internacional de Colòmbia (ELO 2362) Miguel 
Alonso Mosquera es va imposar en el Torneig de Fes-
ta Major d’escacs organitzat per l’Associació Paretana. 
Mosquera va sumar 7,5 punts, mig més que el segon clas-
sificat Cristian Fernández, del Mollet i un més que Jordi 
De la Riva (Foment), Javier Amores (Mollet) i David Bosch 
(Tres Peons). El torneig va compatar amb una participa-
ció de 135 jugadors i cap a una trentena no van poder 
competir ja que s’havien exhaurit les places disponibles. 
El millor local va ser Vicente Baltasar, de la Paretana, 36è 
(ELO 1932) amb 5 punts. L’organització va lliurar premis 
als 3 primers de la general, sub16 general, sub16 local 
i primer local. Així, el 1r sub16 de la general va ser Eric 
Alves (Badia) i el 1r sub16 local, Lucas Puente (Paretana).
D’altra banda, el nou circuit de BMX va acollir una nova 
edició de l’exhibició d’automobilisme que organitza cada 
any el Club PuraVida 4x4. Els assistents a l’activitat van 
poder veure l’espectacularitat dels vehicles que van in-
tentar superar els obtacles que s’havien preparat per a 
l’ocasió.

Les 4 hores de BTT, l’exhibició de Pura Vida o el trofeu d’escacs no falten a la programació

 Els caps de setmana previs a la Festa Major de Parets s’organitzen activitats esportives consolidades a la programació
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Però a Parets tenen pacte amb el PP...
Sorprenentment, a Parets, qui va voler sumar per dur endavant el projecte de poble van ser única-
ment els dos regidors del Partit Popular. Hem dit moltes vegades que vam estendre la mà a tothom 
i sempre ens vam trobar amb un No per resposta. Quedava clar que la seva màxima prioritat no 
era el poble ni les persones, sinó qui seuria a la cadira de l’alcalde o l’alcaldessa. 

Falta poc menys d’un any per a les properes eleccions municipals. Quin és l’escenari que s’acosta? 
Ben complex, crec. Ara, la política com a tal està molt mal vista i les sigles dels partits s’han 
vist molt malmeses. Tanta corrupció i tant embutxacar-se diners ha portat a la desconfiança i 
a la desafecció per la política, i és ben lògic. Si bé aquest és el panorama general, sobretot a les 
altes esferes, la política local –encara que amb alguna excepció- es fa per vocació i respon als 
ideals. M’agradaria confiar que la gent sap veure això, que no tothom ha d’anar al mateix sac. 
En el cas de Parets, que és el que visc, puc dir amb rotunditat que estem treballant, i molt, pels 
nostres ciutadans. M’agradaria, també, que en aquest escenari futur, la gent ens torni a donar 
la confiança i puguem continuar tirant endavant el projecte de vila. Sota el paraigua del PSC, a 
Parets hi ha un equip amb noms i cognoms, que som veïns i veïnes, que el que ens preocupa és 
millorar el nostre poble.

Està al capdavant de tres regidories: Benestar Social, Comunicació i Recursos Humans... En una 
sola frase, què en treu de cadascuna?
Benestar Social, per a mi, és un compromís directe amb els ciutadans, amb el seu benestar. Co-
municació: tenim molt a dir i molt a escoltar, necessitem interacció i estem treballant perquè així 
sigui. A Recursos Humans li canviaria el nom, no són recursos sinó persones. A Parets tenim la 
sort de comptar amb grans professionals al servei de la ciutadania.  

POLÍTICA GENERAL 
Què en pensa, dels grans partits i dels nous partits emergents?
Dels grans partits, que, malauradament, gent massa ambiciosa ha posat la política en tela de 
judici... bé, directament a la banqueta dels jutjats. Dels nous partits, que és normal que les desi-
gualtats i la crisi hagin donat lloc a plataformes o partits que defensen l’idealisme polític. 
De tot plegat, que tots ens hem de replantejar les estructures polítiques, el sistema, el model. És 
realment complex, però aquesta és la feina que ens toca fer i el que està clar, és que ho podem 
fer millor. 

I de la consulta a Catalunya, què en pensa? 
M’estimo la meva terra, m’estimo la meva cultura, i estic totalment d’acord que cadascú pugui dir 
què vol per al seu país. Si m’ho preguntes a mi, et diré que vull que Catalunya sigui reconeguda 
dins un marc federalista. Ara bé, crec que CiU i ERC haurien d’haver començat pels fonaments, 
és a dir, treballar per un canvi de la Constitució que permeti que el resultat d’un referèndum, i no 
una simple consulta, sigui vinculant. Aleshores, dins del marc de la legalitat, cal acatar la voluntat 
de la majoria. 

PARETS, LA VILA
Què li evoca la paraula Parets?
És el meu poble, el poble que visc, el que descobreixo dia a dia perquè he anat canviant de casa, 
del Barri Antic a l’Eixample... Hi he descobert nous racons i noves persones, és un poble petit i 
tranquil, potser de vegades fins i tot massa. Però és EL MEU POBLE, i ho dic amb orgull i amb la 
lletra ben gran. 

Hi afegiria o canviaria alguna cosa del seu poble?
No afegiria ni canviaria res. Només que la seva evolució sigui fruit de cada temps. Hauríem de 
permetre que els canvis flueixin per si sols, que responguin a allò que vulguem tots els qui hi 
vivim.  No cal forçar-los però sí hem de estar atents a les necessitats. Com deia, no forcem, però 
tampoc deixem escapar trens...  

Susanna Villa és regidora de 
Benestar Social, Comunicació i 
Recursos Humans. Fa dues 
legislatures que forma part de 
l’equip de govern, dins el grup 
municipal del PSC. 

Va néixer a Parets, al Barri Antic. 
Té 35 anys i actualment viu amb 
l’Àlex, la seva parella, a l’Eixam-
ple. 

És Diplomada en Treball Social. 
Precisament, els seus estudis la 
van acostar al món de la política, 
amb l’ideal de lluitar des de dins 
contra les injustícies i per garantir 
el benestar de la gent. En l’àmbit 
polític, va ser cofundadora de les 
Joventuts Socialistes de Parets 
del Vallès. La política només la 
motiva en clau local, concebuda 
com la voluntat de servei al poble.  

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Fa gairebé 8 anys que està a l’Ajuntament. Què la va motivar a entrar en el món de la política?
Mai m’havia plantejat entrar en política, però probablement per ideals, per caràcter, per la voluntat 
de servei als altres o per tradició familiar, no sé ben bé quin seria el per què, la vida m’ha conduït 
aquí. Quan m’ho demanen, sempre dic que estudiar Treball Social em va fer obrir els ulls i veure 
que la teoria i la pràctica estan en dos extrems. Lluitar contra les injustícies i les desigualtats es 
pot fer des de fora però també des de dintre. Potser des de dintre, si t’agrada la política, és més 
viable establir-ne els mecanismes i vaig decantar-me per aquesta opció. 

Lluita, injustícies, desigualtats... com es tracten en l’àmbit local?
Esquivant totes les dificultats i obstacles que ens posen en el camí, que són molts, molts més 
dels que hauria pensat. Nosaltres ho tenim clar. Seiem, fem un programa electoral on es decideix 
unànimement que la nostra prioritat són les persones, incrementem el pressupost en ajuts soci-
als, contribuïm incansablement a generar ocupació, ampliem beques escolars, esportives... i ho 
aconseguim. Ara bé, pel camí et trobes amb les dificultats que deia abans, per exemple que el marc 
legal, o la burocràcia o les pròpies competències posen traves o alenteixen el procés. Tan de bo 
fos tan fàcil com signar un xec i donar resposta immediata a les necessitats.  

Una de les seves regidories és Benestar Social. Què es fa?
Malauradament, i no em refereixo a volum de feina, atendre el doble o el triple de gent que anys en-
rere. El paper de Benestar Social – que faria extensiu a l’SLOP- és, avui dia, un dels més rellevants 
que prestem com a Ajuntament. Donem la màxima resposta a les necessitats dels nostres veïns 
i veïnes. Qui em coneix sap que sóc molt exigent i em preocupen molt les polítiques socials que 
han de prestar-se des de l’Ajuntament. No és una feina fàcil i menys encara quan et poses a la pell 
dels altres. Sovint tornes a casa amb angoixa. Tot i les dificultats d’aquest servei, els socialistes 
sempre hem treballat en sintonia i això ho facilita. Els meus companys m’ho demostren cada dia. 
L’equip de serveis socials mereix un reconeixement públic. Realment fan una tasca extraordinària, 
tant professionalment com en el seu vessant més humà. 

El context econòmic i social és molt diferent d’ara fa 8 anys... 
La crisi, l’atur i aquest canvi econòmic tan dràstic ens ha fet molt mal a tots. Any rere any, des 
que va començar la crisi, no només ens hem adaptat a les necessitats sinó que hem intentat ser 
proactius i establir nous mecanismes per combatre els efectes de la crisi amb plans d’ocupació, 
plans formatius gratuïts adreçats a les persones en atur, creació del Consell Industrial o la Taula 
pel dret a l’habitatge, ajuts en l’IBI, en la plusvàlua, ampliació d’ajuts socials, en matèria d’educa-
ció... També treballem colze a colze amb entitats i moviments ciutadans, com ara la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, l’IRPH, Càritas, que diuen ‘NO’ a grans injustícies i treballen per com-
batre les desigualtats.

I políticament, com ha canviat Parets?
Com tot, políticament també ha canviat. D’entrada, ha canviat el lideratge polític. He tingut la sort 
de poder participar en dos projectes, liderats per dues persones molt diferents. D’en Joan, em 
quedo amb l’empatia, la seva dedicació i la proximitat. D’en Sergi, amb la capacitat resolutiva, el 
pragmatisme i la connexió 2.0 a través de les xarxes. 
Això en referència a persones, però en l’àmbit de treball pel poble, també ha variat el tipus de po-
lítiques. S’han hagut d’adaptar a les noves necessitats. Durant molts anys s’ha viscut de manera 
molt confortable i ara, en el dia a dia, les prioritats són les de primera necessitat. La política, en 
temps difícils, recupera la seva essència i posa molt més èmfasi en les persones. Bé, depèn dels 
governants... 

Es refereix a les retallades?
Sí, ens ho demostren cada dia els governs de CiU i del PP. La seva prioritat no són les persones. 
A Parets sempre hem governat els socialistes i com a força d’esquerres sempre hem treballat 
per les polítiques adreçades a les persones. És evident que les polítiques de dretes que governen 
actualment al país ens estan fent tornar enrere.

Susanna Villa
Regidora del grup municipal PSC

Molt breument...

“Fer política en aquests moments 
és com desafiar-se 

a un mateix perquè les fites són 
més complexes d’assolir. 

Obtenir resultats és realment agraït. ”

Un projecte: Treballar pel meu poble. 
Una passió: La família. 
Una virtut: L’empatia.
Un valor:  L’honestedat.
Un defecte: Sóc, sovint, massa 
autocrítica.

Un llibre: La catedral del mar, 
d’Ildefonso Falcones. 
El seu racó preferit de Parets: 
Can Serra, perquè ha estat el meu pai-
satge des que vaig néixer, i els camins 
de Gallecs, on m’encanta anar a passejar.
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Voluntariat per la llengua: 54 comerços de Parets per practicar català
L’Associació de Comerciants del Barri Antic de Parets ha renovat el seu suport al Voluntariat per la llengua per afavorir 
que les persones que aprenen català puguin practicar-lo quan vagin a comprar o a fer gestions. Així doncs, encara 
que us costi parlar-lo, en els establiments següents us atendran en català si ho desitgeu: 22:22 moda; Assegurances 
Maria Plantada; Bània, moda; Carnisseria Can Boter; Centre Dental Obis; Centre Fisio-Spa del Vallès; CRISS Estilista; 
El Didalet, arranjaments roba; Estanc Gorina; Fantasia, quiosc i llaminadures; Ferreteria Pujol; Fisioteràpia Encarna 
Mas; Floristeria Tin-Ram; Forn de pa i pastisseria Petri; Herboristeria Mel i Llimona; Impremta Farrés; La Fàbrica 
Tattoo; La Guineu, articles regal; Pastisseria i forn de pa Guàrdia; Plantada Multigestió, assegurances; Restaurant 
Can Boter, i Restaurant i Pensió Parera.
A part dels comerços associats, hi ha molts més establiments col·laboradors: Agrobotiga ‘La Paretense’; Bon Art, 
perruqueria; Cafeteria Restaurant Galeria 85; Centre de Fisioteràpia Parets; Cerveseria Lasa; Comercial d’Aluminis; 
Confort Parera, electrodomèstics; Congelats Estel; Cortines Ross; Dit i Fet, reparació de calçat; Erin Esthetic; Flo-
risteria El Sol; Fotografia Garriga-Macià; Gestoria Parets; Joieria Pijoan; La Botigueta de Càritas, roba 2a mà; La 
Tomaquera; Moda Maria Vila; Motos Martí; Paquita Urtusol, assegurances; Perfumeria Maria Salut; 
Perruqueria Salut; Ralet, Ralet, llaminadures; Restaurant El Jardí; Restaurant El Racó de les Brases; 
Rostisseria Can Tomàs; Sagryn-Art, marcs i mobles d’artesania; Terra Dolça, llaminadures; Tintoreria 
La Planxa i Troba’t B, teràpies.
Si voleu adherir-vos al VxL, envieu un c/e a parets@cpnl.cat. Gràcies a tots i bona Festa Major!

PARETS, POBLE LECTOR  Mar Gòdia

Guies de turisme per gaudir de l’estiu i de la lectura
Ens endinsem en un nou estiu i això vol dir que se’ns desplega un ventall d’infinites possibilitats per a sortides i 
viatges. El que fa tan especials aquestes escapades és amb qui es comparteixen i, per això, us suggerim un seguit 
de guies turístiques que seran, durant uns dies, el vostre millor acompanyant. 
La Lonely Planet és la guia per excel·lència arreu del món. La informació que proporciona és completa, detallada 
i essencial per organitzar-se un mateix, característiques que la fan formar part de les guies més recomanades. 
Les Guías Visuales Top 10 mostren allò imprescindible de cada destí. Són ideals per a estades de poca durada. 
Contenen una gran quantitat d’imatges i mapes que faciliten la recerca dels diversos punts d’interès.
Time Out és una guia centrada en l’oci i la cultura de cada ciutat. Tant en el web com en l’aplicació per a smartpho-
nes, hi ha una llarga llista d’activitats relacionades amb l’art, la música o el cinema, entre d’altres. 
TripAdvisor City Guides s’ha convertit en indispensable per a dispositius mòbils, ja que conté guies, actualitzades 
regularment, de més de vuitanta ciutats del món. Aquestes poden ser consultades sense necessitat de connexió 
a Internet. 
Labtrip permet dissenyar a l’instant rutes i excursions personalitzades des del telèfon mòbil. Compta també amb 
guies temàtiques per viure viatges de pel·lícula i visitar escenaris que han protagonitzat produccions cinemato-
gràfiques. 
A les biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa podeu trobar una àmplia selecció de guies turístiques disponibles 
per consultar en qualsevol moment. 

Parets, 1714
Que els catalans som peculiars en celebrar una derrota ja s’ha dit mantes vegades. Però som com 
som. I Diada rere Diada hem arribat al Tricentenari. Malauradament no disposem de cap document 
que faci referència directa a l’actuació de la nostra població durant la Guerra de Successió. Però sí 
que disposem de dades per tal de fer el retrat robot del Parets de l’època. Ve-t’ho aquí...
La població paretana del segle XVIII es va duplicar en poc més de 60 anys. El 1708 hi havia 125 ha-
bitants, mentre que al 1784 se’n comptaven 312. La gran majoria vivien al voltant de la parròquia, en 
uns pocs carrers circumdants de l’església de Sant Esteve. La resta de població habitava les masies 
disseminades per tot el terme municipal, moltes de les quals han pervingut fins al nostres dies.
L’activitat econòmica estava basada en l’agricultura: cereals, llegums, vinya, cànem, pastures i mas-
sa forestal, avui pràcticament desapareguda. Tot i existir l’activitat ramadera, era eminentment de 
subsistència. 
I ara, un exercici d’història-ficció sobre el que pogué viure Parets durant la Guerra de Successió: el 

territori vallesà, i segurament també Parets del Vallès, va presenciar maniobres de tropes austriacistes i borbòniques.
El 12 de maig de 1706, el rei Felip V va fer parada a la Grua, una fonda molt popular de Montmeló i a tocar de 
Parets. L’endemà, 13 de maig, les seves tropes van incendiar l’església de Sant Esteve i l’arxiu parroquial. També 
Carles III va poder passar per la nostra població, perquè està documentada la seva visita a Granollers l’any 1710.
Al mes de setembre de 1713, els austriacistes van enviar tropes a ocupar Mollet i Montmeló. Al vespre del dia 
10 van sortir de Caldes i, plausiblement, degueren passar per Parets per arribar a Montmeló. 
Un últim apunt: òbviament, la imatge no correspon a cap document nostre. L’haureu de buscar en un altre arxiu...

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS EN IMATGES

Festa Major d’Estiu

Aquesta Festa Major publica 
les teves fotos a Instagram 
amb l’etiqueta #fmparets2014. 

que Parets disposi de correcans per a gossos?

QUÈ N’OPINES DE...

Carina Ruiz 
És una molt bona idea, 
ja que no hi havia espais 
propis per als gossos on 
poguessin fer les seves 
necessitats i evitar així 
que  ens haguem de trobar 
aquests “regalets” quan 
anem amb els infants als 
parcs infantils.

Domingo Moreno
Crec que el nou correcan 
hauria d’estar més vigilat 
perquè els gossos no surtin 
de l’espai delimitat. Sembla 
que a molts propietaris de 
gossos no els importa gai-
re, no tenen consciència 
cívica.

Enriqueta Cocera  
Esperem que amb el corre-
can els propietaris de gos-
sos respectin més la via 
pública i els parcs infantils. 
Però cal recordar que és un 
correcan, un espai també 
per socialitzar els gossos, 
i no només un pipican, on  
fer les deposicions i marxar. 
S’han de recollir.

Joan Queixalós
Per a les persones que te-
nim gossos és una iniciati-
va perfecta ja que, fins ara, 
ens havíem de desplaçar 
fins a la zona de Gallecs 
perquè el gos estigués una 
mica en llibertat, sense mo-
lestar a ningú. Ja hem fet 
ús del correcan de Parets i 
està molt bé.

Juan Muñoz
És molt millor recollir els 
excrements dels gossos 
en un espai delimitat, que 
no haver d’anar sorte-
jant-los per la vorera con-
tínuament. Ara caldrà veure 
si els amos son tan cívics 
com els gossos.

Maria Moreno 
Crec que era un equipament 
necessari. A Parets hi ha 
molts gossos i als propie-
taris ens agrada que tinguin 
un espai. He escoltat que 
volen fer més correcans, 
em sembla perfecte perquè 
puguem passejar pel poble 
amb la tranquil·litat de tro-
bar aquests llocs.
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Com va ser el concert que vas fer a Parets?
Va ser un concert on vaig tenir molt bona sintonia amb el públic. Estic molt content que 
el Centre d’Estudis Musicals Maria Grever confiés en mi per fer aquesta gala de Neuro-
boleros. Sense cap mena de dubte, el bolero és una música terapèutica. Hi ha una dita 
que diu: ‘La música amansa las fieras’. El bolero seguirà existint mentre existeixi l’amor. 
Sense la música ni el bolero, el món seria molt trist. Tot i això, reconec que el món de 
la música, i la cultura en general, estem patint molt la crisi amb l’increment de l’IVA, la 
SGAE i altres històries.
 
Quan vas començar a interpretar boleros?
La meva història d’amor amb el bolero va començar quan era un adolescent, als tretze o 
catorze anys, i ara ja en tinc més de setanta. Al principi, escoltava grans veus del bolero, 
però després vaig començar a escoltar Lucho Gatica, perquè tenia familiars que m’envi-
aven discos des de Mèxic. Com Lucho Gatica no n’hi ha hagut cap més i l’he interpretat 
centenars de vegades. El bolero és una música que hauria d’agradar tothom.
 
Ets del barri de Gràcia, on va néixer la rumba catalana...
Sóc gitano i vaig néixer en un barri on, com dius, va néixer la rumba catalana. Amb tretze 
anys, el Pescaílla, el marit de Lola Flores, i el seu germà em feien cantar boleros a ritme 
de rumba catalana lenta. I deien: “Com és que no cantes flamenco o rumba?” Doncs no. 
A mi ja m’agradaven els boleros. I ja, als tretze anys, era un romàntic. Després, als disset, 
em va contractar una orquestra. Però el meu pare no veia gaire clar que em pogués gua-
nyar la vida com a artista. Va ser després del servei militar que vaig decidir seriosament 
a dedicar-me professionalment a ser cantant.
 
Quin és l’encant del bolero?
Simplement que explica històries que passen a la gent quan comencen a ser adults, en 
el joc de l’amor. Que si ara et truquen, ara no; que si ara et deixen, ara ho deixo... Són 
històries que li succeeixen al veí, o a tu mateix, al teu germà,... Tard o d’hora, tots passem 
pel mateix.
 
Quins són els teus millors boleristes?
Com he dit, el meu mestre va ser Lucho Gatica. Però, naturalment, no podem oblidar 
Antonio Machín, que en va ser un dels grans intèrprets. També hi ha Los Panchos, Olga 
Guillot i molts més...

Moncho, cantant

El rei del bolero, Moncho, o el que és el mateix, Ramón Calabuch Batista, va 
oferir un concert a la Sala Cooperativa, coincidint amb la I Gala de Neurobole-
ros organitzada pel Centre d’Estudis Musicals Maria Grever. Moncho, nascut 
al barri de Gràcia de Barcelona, va interpretar alguns dels grans clàssics del 
gènere, abrigat pel caliu del públic paretà.

M’agrada... 

La música i el bolero són la meva passió.
Estar enamorat.
La pesca és el meu “hobby” preferit.
Cuinar.

No m’agrada...

No suporto menjar malament.
Les mentides i les falsedats.
Que la gent no tingui paciència.

“El bolero és una música terapèutica”

FESTA MAJOR D’ESTIU
SERVEI DE TRANSPORT GRATUÏT

Transport gratuït perquè puguis anar d’un cantó a l’altre de la festa 

PARADES
Freqüencia de 30 minuts

divendres 25
de 21 h fins a les 5.30 h de la matinada

dissabte 26
de 21 h fins a les 6 h de la matinada

diumenge 27
de 10 a 15 h i de 17 a 5.30 de la 
matinada

dilluns 28
de 21 h fins a les 5 h de la matinada

divendres 25 de juliol, 22h , plaça de la Vila

Aquest any s’emetrà en directe al parc la Linera.

També s’oferirà via streaming perquè la pugueu seguir
per internet en la vostra smart TV, tauleta o mòbil.

www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2014


