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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Cal Jardiner es convertirà en l’espai de referència de l’oci dels joves a Parets del Vallès. L’ampliació i reforma de les instal·lacions, 
amb la construcció d’un edifici annex a l’actual, amb una sala polivalent i dos bucs d’assaig, i el condicionament d’un espai exterior 
per a pista poliesportiva i altres activitats de cultura i lleure faran de l’espai un alglutinador de l’oferta d’oci per als joves del municipi. 
L’execució de l’obra tindrà una durada d’uns quatre mesos. Es preveu que l’actuació comenci a mitjan octubre i estigui enllestida a 
inicis de febrer de 2015. Pàg. 3

Cal Jardiner, 
espai per a joves

Participació al Pressupost Municipal 2015

Del 26 de setembre al 13 d’octubre romandrà obert el procés de 
participació al Pressupost Municipal per al 2015. El consistori 
torna a obrir la participació de la ciutadania en el pressupost a 
través de la priorització de propostes i propostes obertes, a fi i 
efecte d’estudiar la seva incorporació en el document final. Pàg. 5

Universitat Politècnica i Ajuntament, de la mà 17

L’Ajuntament de Parets, el Consell Industrial i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya-Barcelona Tech han signat un conveni que 
estableix les directrius per treballar en el foment de la innovació 
i la recerca en el teixit productiu així com en la formació i la pro-
moció de l’ocupació. Pàg. 7

54

Continuen les obres a 
les pistes esportives de 
Can Butjosa 
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Dos nous mòduls a 
la  Secció d’Institut de 
Parets del Vallès II 

5a edició de la Setmana 
de la Muntanya 

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

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9.30 a 14 h 

Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Tota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

Agraïment a les botigues i comerços de Parets

Des de la Colla de Diables Parets, volem agrair un any 
més, a totes les botigues i comerços de Parets, la seva 
participació en els dos assaltaments que tenen lloc 
el dissabte al matí, amb motiu la Festa Major d’Estiu, 
pels carrers del Barri Antic i de l’Eixample. Enguany, han 
col·laborat en l’activitat més d’una vuitantena de boti-
gues, que ens han regalat, de manera desinteressada, 
productes de tota mena. 
També volem donar les gràcies al Centre Excursionista 
Parets i a tot l’equip tècnic responsable de llum i de so 
per la seva participació i el seu suport en la representa-
ció de la llegenda de la Pedra del Diable. Amb la vostra 
col•laboració aconseguim, any rere any, que la nostra 
festa sigui cada cop més multitudinària i molt més arre-
lada: una festa més nostra, més gran i millor. Moltes 
gràcies a tothom.
Colla de Diables Parets

Sonet CXXX

La meva amant té uns ulls que estan lluny de ser un sol;
el vermell dels seus llavis ho és menys que el corall.
Els seus pits no són blancs com la neu, i no em dol.
Si els seus cabells són fils, negre n’és l’escampall.
Són blanques i vermelles les roses damasquines,
però a les seves galtes, no hi veig roses així;
hi ha en molts perfums delícies i olors molt més divines
que les del seu alè quan és ben prop de mi.
M’agrada quan la sento parlar, però sé molt bé
que la música sona amb un so molt més dolç. 
No sé pas com caminen les dees; ara bé,

la meva amant camina trepitjant terra i pols.
I tot i això, pel cel, és molt més excel·lent
que les que símils falsos descriuen falsament.
William Shakespeare

El Niu d’Art de Parets dedicarà la trobada del diumenge 
28 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa, a les 18 h, 
a una de les figures cabdals de la nostra cultura: Wi-
lliam Shakespeare (Stratford-upon-Avon 1564-1616). 
En el seu teatre i en la seva poesia hi planen els temes 
eterns de la condició humana, i ho fa d’una manera que 
es presenta d’una forma nova per a cada generació de 
lectors. En català hem tingut excel·lents mitjancers dels 
textos de Shakespeare, com Josep Maria de Sagarra o 
Salvador Oliva, que han sabut transmetre’n la força i la 
tensió dramàtica. Se’ns dubte serà una vetllada fan-
tàstica, que acabarà amb una ronda lliure de poetes 
i rapsodes, com ja és habitual. Podeu trobar l’obra de 
William Shakespeare a les nostres biblioteques de Can 
Rajoler i de Can Butjosa.

Gàcies a tots i a totes

El passat 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major 
d’Estiu, es va fer un nou acapte de sang al Sot d’en Ba-
rriques. En aquesta ocasió van ser 84 persones donants, 
de les quals es van fer 76 extraccions. Això suposa  tot 
un èxit per ser la Festa Major. Moltes gràcies, donants!!!
Elisabet Sobrepera 
Responsable del Banc de sang a Parets

Nou curs de balls llatins de l’Associació Balls de Saló

El passat dissabte 20 de setembre va començar un nou 
curs de balls llatins impartit per l’Associació Balls de 
Saló Parets. 
El curs es realitza a la Sala Basart Cooperativa, a la 
plaça de la Vila, en horari de 17 a 18 hores. Animeu-vos,  
l’inscripció encara és oberta. Per a més informació o 
qualsevol aclariment podeu adreçar un correu electrònic 
a: ballsaloparets@gmail.com.
Associació Balls de Saló Parets

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 26 setembre
-A les 9.30 h, al CAP Parets, sortida de la primera caminada del cicle 
Fem salut, coneguem el poble.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 

Dissabte 27 setembre
-A les 22.30 h, a la Sala Basart de la Cooperativa, balls de saló amb el 
grup Zenit.

Diumenge 28 setembre
-A les 11 h, visita guiada a la Marineta i a les 12.30 h, a la Torre de Malla.
-De 17 a 20 h, al Teatre Can Butjosa, Disco Jove: La tornada al cole, a 
càrrec d’Omar Rosales i de l’alumnat del curs de DJ avançat. 
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, trobada poètica dedicada a 
William Shakespeare.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Sol amb la lluna, 
a càrrec de la Cia. Sgratta.

Dilluns 29 setembre
-A les 9.30 h, al CAP Parets, sortida de la segona caminada del cicle 
Fem salut, coneguem el poble.

Dimarts 30 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, a càrrec de Mon 
Mas. 

Dimecres 1 octubre
-A les 9.30 h, al CAP Parets, sortida de la tercera caminada Fem salut, 
coneguem el poble.

Divendres 3 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte.
-A l’Escola de la Natura, obertura de l’exposició fotogràfica Aus, de Jo-
sep M. Mompart. Fins al 31 d’octubre.
-A les 22 h, a Dr. Trueta. Cinema a la fresca amb la projecció de la pel-
lícula Maléfica.

 Dissabte 4 octubre 
-De 10 a 19 h, a l’av. Catalunya entre els carrers Monistrol i Comte de 
Montemolín, Botiga al carrer. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, inauguració de l’exposició Mira l’Àfrica! 
i projecció de la pel·lícula Occidente es Occidente.
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Rajoler, projecció de Khumba, la cebra 
sin rayas.

Diumenge 5 octubre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida de la 
I Cursa Solidària pel Treball Digne.
-D’11 a 14 h, a la plaça de la Vila, II Festa Parets, poble lector.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle musical L’esquella de 
la torratxa, a càrrec d’Egos Teatre.

Divendres 10 octubre 
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, bressol de contes.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 22 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, Nit de Ghouls. 

Dissabte 11 octubre
-A partir de les 10 h, a la Riera Seca i a Can Butjosa, 200 escriptors de 
grafits i Golden Festival Hip Hop & Reggae
-A partir de les 16.30 h, a l’Escola bressol La Cuna, 
festa del 25è aniversari amb visita, espectacle De tots 
colors a càrrec d’El Pot Petit i xocolatada.
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, 
espectacle El pensador de barra lliure.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

Cada cop més, s’evidencia que Parets és un poble solidari i compromès, que cerca i manté la complicitat i la relació amb 
la seva gent. Sovint, aquest aspecte més pròxim i humà ens pot semblar un gest senzill, però certament, és el nostre gran 
valor com a persones. Ser alcalde d’un poble com Parets, en què encara es respira aquest esperit de vila, permet formar 
part d’aquest entramat, formar part de la història recent de Parets. Sens dubte, és una sort poder creuar-te pel carrer amb 
antics companys d’escola, amb veïns de la infantesa, amb els pares dels teus amics, formar part d’entitats del municipi i 
participar-hi com un més, sense marca política. Això, especialment, m’agrada del meu poble. M’agrada veure com neixen 
moviments de gent que vetllen pel record i la història del poble com ho són els qui cada dia donen vida a l’espai virtual Tu 
no ets de Parets si no... M’emociono quan sento parlar de nou als Galera sobre Herm@nados i els preparatius d’una nova 
trobada veïnal al voltant de Chilluévar i Santo Tomé. I, em roba el cor, que Parets i els paretans i les paretanes, individual o 
col·lectivament, facin seves lluites com la de l’Arnau, aquest petit que està aconseguint, dia a dia, vèncer la injusta malaltia. 
Em deixo moltes coses, segur, perquè a Parets n’hi ha molts, de gestos solidaris. Des dels que posen un plat a taula dels 
més necessitats als qui arrenquen un somriure amb una joguina.
Gràcies a tots i a totes per construir un poble tan humà. 

Cal Jardiner tindrà bucs d’assaig, aules, pista esportiva i d’skate

Convertir Cal Jardiner en l’espai aglutinador de la pro-
gramació cultural, d’oci i lleure dels joves és el màxim 
objectiu del projecte de reforma i ampliació d’aquest equi-
pament, ubicat a la zona més alta del parc Cal Jardiner. 
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Parets vol establir 
aquest centre com a punt de referència municipal per a 
tots els joves en els àmbits de l’educació reglada i no 
reglada, ocupació, lleure responsable i alternatiu, gènere 
i participació. Amb aquests paràmetres s’ha dissenyat el 
nou espai, del qual tot just ara comença la seva ampliació 
i adequació als nous usos. 
La setmana passada es va procedir a l’adjudicació de 
l’obra, que anirà a càrrec de l’empresa Abolafio Construc-
ciones SL i a mitjan octubre es preveu que es pugui iniciar 
l’execució de l’actuació urbanística. 
Les obres consistiran en la remodelació d’alguns espais 
de l’edifici actual, que permetran comunicar-lo amb el 
nou edifici annex. Així, el nou complex disposarà de 400 

metres quadrats d’edificació que contindrà aules, bucs 
d’assaig i sala d’activitats polivalent, de 145 metres qua-
drats, amb un magatzem vinculat a la sala. Alhora, un es-
pai polivalent exterior permetrà usos esportius i culturals, 
i la seva connexió amb l’edifici. 

Projecte sorgit de la participació
El projecte respon a les necessitats dels joves de Parets, 
que a través de les entitats, han participat activament en 
el seu disseny, d’acord als usos que hi volen donar. A més, 
durant l’estiu, es va obrir el procés de participació ‘Digues 
la teva sobre Cal Jardiner’, a través del qual gairebé 650 
joves van prioritzar entre la construcció d’una pista poli-
esportiva o una d’skate en aquest equipament.
Amb 400 vots, va sortir escollida la pista poliesportiva, 
que es farà annexa a la sala polivalent, amb la qual hi 
estarà connectada. Alhora, l’Ajuntament està treballant en 
el disseny d’una pista d’skate també en l’entorn del com-

L’oci i el lleure prenen rellevància en el 
projecte a l’entorn de la masia Cal Jardi-
ner, amb l’habilitació d’un espai adaptat 
a les necessitats dels joves. 

L’equipament s’amplia amb un nou edifici 
que disposarà de dos bucs d’assaig, una 
sala polivalent i un espai exterior per a 
usos esportius i culturals. 

A l’exterior de la masia s’habilitarà 
també una pista d’skate, una altra de les 
demandes del col·lectiu jove de Parets 
del Vallès.

plex juvenil i així poder donar resposta a tota la demanda.

Cal Jardiner, d’estrena al febrer
L’execució de l’obra durarà aproximadament 4 mesos, és 
a dir, que el nou equipament podrà iniciar la seva activitat 
a partir del febrer de 2015.
Cal Jardiner mantindrà a partir d’aleshores els usos ac-
tuals, com a espai de formació i aula d’estudi, si bé serà 
també l’equipament que centralitzarà totes les activitats 
per a joves, un paper que actualment duu a terme el Casal 
de Cultura Can Butjosa. La posada en marxa del nou equi-
pament de Cal Jardiner, un cop feta l’ampliació i reforma, 
donarà lloc a un espai viu, exclusivament per a joves i en-
titats juvenils i que el puguin fer seu. Des de l’Ajuntament 
es fomentarà la gestió compartida amb les entitats, amb 
la finalitat d’aconseguir la implicació del jovent i que con-
verteixin Cal Jardiner en l’espai de referència que sempre 
s’ha reivindicat per als joves del municipi.
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11 SETEMBRE

Una trentena d’entitats, als actes de la Diada 
Prop d’una trentena d’entitats, formacions polítiques lo-
cals i associacions van participar en l’ofrena floral amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya. L’acte es va 
iniciar amb la lectura del manifest de l’Onze de Setembre 
i va comptar amb la col·laboració de Niu d’Art i de les 
corals Art i Unió i Sant Jordi. La matinal es va cloure amb 
una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Rosaleda.

A mitjan del mes d’agost es van iniciar les obres de cons-
trucció de la coberta i l’adequació i instal·lacions com-
plementàries de les pistes esportives de Can Butjosa. 
Es preveu que els treballs estiguin enllestits a finals del 
pròxim mes de novembre.
El projecte, redactat per l’empresa Pidemunt, SA, i execu-
tat per Hierros Bueno, SAL, consisteix en la construcció 
d’una coberta per a la pista poliesportiva de Can Butjosa 
i en l’adequació del paviment, accessos i vores del recinte 
esportiu situat a la zona central d’equipaments de Parets. 
Actualment, es treballa en els fonaments i la xarxa de 
sanejament a l’obra, i en la construcció de l’estructura de 
la coberta que es du a terme al taller de l’empresa con-
tractista. Les obres preveuen l’enderroc de diversos murs 

perimetrals, juntament amb els corresponents tancats de 
malla del recinte de l’actual pista poliesportiva, determi-
nades àrees de la solera de la pista i la substitució dels 
fanals i altres elements del mobiliari urbà. Un cop enlles-
tides aquestes actuacions, es construirà la pista espor-
tiva, la coberta lleugera, la rampa d’accés des del pati de 
l’escola Pompeu Fabra i l’accés des del carrer de la Salut, 
i es restituiran les voreres prèviament enderrocades.
La nova pista estarà situada en la mateixa orientació i 
tindrà tres accessos independents. 
La coberta permetrà dedicar-ne l’ús a diferents esports i 
activitats i el paviment de terratzo polit garantirà la pràc-
tica segura de disciplines com el patinatge artístic o l’ho-
quei sobre patins.

Construcció d’una coberta a les pistes de Can Butjosa 
Caminades saludables per Parets
Millorar la nostra salut i gaudir de diferents indrets d’in-
terès natural, patrimonial i paisatgístic del municipi són 
alguns dels objectius de les caminades que l’Escola de 
la Natura proposa amb motiu de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, que enguany se celebra entre 
els dies 22 i 29 de setembre, sota el lema “Fem el carrer 
més nostre”.
La primera activitat tindrà lloc demà, 26 de setembre, i 
consistirà en un recorregut aproximat de 3 km, amb una 
durada de 30 minuts. La resta de caminades es faran els 
dies 29 de setembre i 1 d’octubre, totes amb sortida a 
les 9.30 h des del Centre d’Assistència Primària (CAP), 
amb itineraris al voltant del Barri Antic, l’Eixample, el Parc 
Fluvial o l’entorn de la Torre de Malla.
Les passejades tenen la finalitat d’iniciar la ciutadania 
en l’hàbit de caminar, així com promoure el coneixement 
d’itineraris saludables en el marc del Pla d’Activitat Física, 
Esport i Salut, impulsat per l’Ajuntament de Parets, el CAP 
i la Generalitat de Catalunya.
En el marc de les activitats de la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura, Parets també participa avui en 
la Cursa de Transports, promoguda pels ajuntaments de 
la Vall del Tenes on té parada el Bus E7. La cursa, en la 
qual participen tècnics i regidors dels ajuntaments, és una 
comparativa cívica del temps de viatge, costos, consums 
i emissions de CO2 de diferents mitjans de transport per a 
un mateix recorregut, entre la porta dels respectius ajun-
taments i el Palau Robert de Barcelona.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura se celebra 
a tot Europa des de l’any 2001 amb l’objectiu de cercar 
noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini del 
cotxe particular i acostar-nos cap a un model de transport 
més sostenible, segur i saludable.

ESCOLA DE LA NATURA

VIA PÚBLICA

L’aparcament del cementiri tindrà 33 places
Aquest mes de setembre s’han iniciat les obres de millora 
de l’aparcament del cementiri municipal. Durant aquest 
període l’espai restarà tancat. Per tal de facilitar la circu-
lació dels vianants, s’ha habilitat un accés provisional des 
del carrer de Sant Antoni. L’obra preveu la redistribució de 
la posició de l’aparcament que, un cop finalitzat, comptarà 
amb un total de 33 places d’estacionament.

MOBILITAT
ADIF licita les obres per millorar la seguretat 
de la línia de tren de Vic a Parets del Vallès
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha 
licitat recentment els treballs de millora en sis punts de la 
línia de Rodalies RENFE, entre ells Parets, amb un pres-
supost d’1,7 milions d’euros.
En el cas de Parets, està previst el condicionament d’una 
trinxera de 520 metres de longitud. En aquests terrenys 
s’hi faran treballs de sega i desbrossament per minimitzar 
la possibilitat de despreniments de vegetació i altres ma-
terials sobre la via o la catenària, que poguessin afectar a 
la circulació dels trens. També es reforçaran els materials 
rocosos, es col·locaran malles als talussos i s’estendrà 
una capa de formigó armat. A banda d’aquestes millores 
puntuals en el recorregut de la línia, durant aquest 2014, 
s’hauria de redactar l’estudi informatiu i el projecte per 
desdoblar la línia. Segons un acord entre la Generalitat 
i el Ministerio de Fomento, es faran tres desdoblaments 
parcials: dos entre Montcada i Reixac i la Garriga, i un 
altre a Osona, entre les estacions de Centelles i Tona.
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L’Ajuntament de Parets està iniciant els treballs de confec-
ció del pressupost municipal per al proper any. A més de 
les accions incloses al Pla d’Actuació Municipal i d’altres 
que són de funcionament ordinari de l’administració, cada 
any l’Ajuntament incorpora o prioritza aquelles que són 
més necessàries per a la ciutadania. 
És en aquest exercici de priorització que, un any més, obre 
un procés de participació per tal que els veïns i veïnes 
de Parets o les persones que estan vinculades d’alguna 
manera amb el municipi (habitatge, escola, feina...) hi pu-
guin dir la seva. 

Priorització i propostes obertes
Per participar-hi s’ha de ser major de 16 anys i cal emple-
nar una butlleta de participació que trobareu en aquesta 
mateixa pàgina del butlletí Parets al dia o bé al formulari 

Directrius del pressupost

Butlleta de participació

Continuar oferint Plans d’Ocupació Local

Manteniment de la via pública: 

arranjament de voreres i renovació de l’arbrat en mal estat

Manteniment de la via pública: repavimentació carrers

Ampliar l’oferta formativa gratuïta per a aturats i aturades

Incrementar recursos per a polítiques educatives

(escoles bressol municipals, beques menjador, etc.)

Incrementar els recursos destinats a ajuts socials

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 

interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. 

Les dades s’utilitzaran exclusivament per a fins relacionats amb el seu lligam amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Retorneu la fitxa emplenada a l’Ajuntament de Parets del Vallès o als diferents equipaments 

municipals. També podeu fer arribar la butlleta mitjançant el formulari de participació del 

portal municipal www.parets.cat

Període de participació: del 26 de setembre al 13 d’octubre de 2014

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

DNI/NIE:                                                Edat:

Feu la vostra proposta:Prioritzeu les propostes següents:

Per fer la priorització cal que marqueu de l’1 al 6 les propostes següents, sense que es repeteixi cap puntuació, 

posant el 6 a la proposta que més us interessi i 1 a la que menys.

Espai obert a una única proposta que considereu que caldria 

tenir en compte al pressupost municipal.

Pressupost 
municipal 2015

Pressupost municipal 2015: participa-hi!

El procés està obert a la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes majors de 16 anys que estiguin vinculats d’alguna manera al municipi (habitatge, feina, escola...).

Polítiques socials

Les butlletes es poden lliurar presencialment o a parets.cat del 26 de setembre al 13 d’octubre
El pressupost municipal reflecteix quines seran les 
despeses i els ingressos de la corporació al llarg 
de l’exercici i sempre s’elabora després d’una in-
tensa reflexió al voltant de les necessitats del mu-
nicipi, sempre sota els principis de transparència, 
solvència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

Fruit del context econòmic, els darrers anys, el 
pressupost de l’Ajuntament de Parets respon a 
directrius bàsiques com l’optimització dels recur-
sos, l’ampliació de les polítiques del foment de 
l’ocupació, el suport a les mesures socials neces-
sàries en el context de crisi econòmica i l’aposta 
per les polítiques educatives. 

habilitat al web municipal parets.cat.
La butlleta està estructurada en dos àmbits. D’una banda, 
un apartat que permet fer una priorització de propostes 
que estan incloses dins la línia de polítiques socials de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
D’altra banda, i amb la voluntat de conèixer altres neces-
sitats de la ciutadania i poder valorar-ne la possibilitat 
d’execució, també s’obre un apartat de propostes direc-
tes, en què cadascú hi pot aportar suggeriments sobre 
aquelles actuacions que consideri necessàries per a la 
vila en termes generals. 
Des del 26 de setembre fins al 13 d’octubre de 2014, es 
podran lliurar les butlletes de participació, a través del 
web parets.cat o als equipaments municipals. Totes 
les propostes seran estudiades i valorades abans de 
l’aprovació del pressupost 2015.

L’any passat, prop de 800 persones van participar 
en el procés. Les polítiques socials van establir-
se com les més demanades per la ciutadania: en 
primer lloc, la creació de nous Plans d’Ocupació 
Local, seguit de l’increment de recursos destinats a 
ajuts socials i el suport a les polítiques educatives.
 
En l’apartat de propostes obertes, se’n van rebre 
252. D’entre els suggeriments destacava la posada 
en marxa de campanyes de civisme relacionades 
amb la tinença responsable d’animals de compan-
yia i la imposició de sancions als qui incompleixen 
la normativa, la creació d’un local social per a joves 
i el manteniment i millora dels parcs infantils, entre 
d’altres. 
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16.30 h Visita de l’escola
17 h Espectacle d’animació
“De tots colors” a càrrec d’El Pot Petit
18 h  Xocolatada 

Escola oberta a totes les persones que estan i han estat vinculades amb La Cuna. 

Vine a celebrar els 25 anys de La Cuna i porta escrit algun record que vulguis 

compartir!

dissabte 11 d’octubre
25 aniversari
Escola Bressol
La Cuna

Properament us anunciarem nous actes commemoratius de 

l’aniversari Tothom que estigui interessat en participar en la 

celebració dels 25 anys de La Cuna fent alguna activitat, es pot 

posar en contacte amb lacuna@parets.cat

al Casal Can Butjosa

Diumenge 28 de setembre,
de 17 a 20 h

Tornem-hi!

a càrrec dels alumnes del curs 
avançat de DJ

per a menors de 13 a 17 anys complerts
* Cal portar DNI

OMAR ROSALES · LIDIA GARCIA
NOÉ F. SALAS · ALEX MORENO
PAU GALÁN



25 de setembre de 2014 7EMPRESA I COMERÇ

FORMACIÓ

L’Ajuntament de Parets del Vallès, el Consell Industrial i 
la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech 
han signat un conveni de col·laboració que estableix les 
directrius per treballar conjuntament en el foment de la 
innovació i la recerca en el teixit productiu així com en la 
formació i la promoció de l’ocupació. 
El rector de la UPC, Enric Fossas, l’alcalde Sergi Mingo-
te, i el director de Consell Industrial, Antoni Fernández, 
subscrivien l’acord a principis de setembre i avançaven 
algunes de les accions que a partir d’ara desenvoluparan 
els tres organismes de manera conjunta. 
El diàleg permanent per afavorir la relació entre el tei-
xit productiu i el centre universitari, la transferència de 
coneixement i de tecnologia, la recerca, la promoció de 
l’ocupació a través de l’SLOP, facilitar marcs formatius a 
les empreses per a una millor qualificació de les persones 
i el creixement tecnològic són alguns dels punts que recull 
el conveni de cooperació.

Formació i innovació, claus del conveni entre la UPC i Parets 
El conveni amb la UPC deixa la porta oberta a crear una beca per a estudiants de Parets

Durant l’acte de signatura, el rector de la UPC va mani-
festar que des de la universitat ja es manté relació amb 
algunes empreses del territori, si bé a través del Consell 
Industrial es pot intensificar la relació per dur a terme 
col·laboracions que es tradueixin en la resolució de ne-
cessitats reals de les indústries. Alhora, Enric Fossas va 
avançar la possibilitat de crear una beca per a estudiants 
de Parets del Vallès. 
Tant l’alcalde de Parets i president del Consell Industrial, 
Sergi Mingote, com el director del consell, Antoni Fernán-
dez, van coincidir a valorar de manera molt satisfactòria 
la presència de socis rellevants com ho és la UPC en un 
organisme com el Consell Industrial. Aquesta relació, van 
assenyalar, permetrà establir canals de diàleg, de treball 
conjunt i de transferència de coneixement que situïn, 
encara més, les empreses del territori en el camí de la 
innovació, qualitat i qualificació i avançar-se a les noves 
necessitats. 

 El rector de la UPC, Enric Fossas, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el director del Consell Industrial, Antoni Fernández

L’Ajuntament ofereix formació 
gratuïta per a empreses, 
emprenedors i aturats
Fomentar el desenvolupament econòmic d’empreses 
i emprenedors i la qualitat formativa i curricular dels 
usuaris de l’SLOP centren el nou programa de formació 
gratuïta que l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
Per a aquesta tardor, s’han programat cursos en més 
d’una desena d’àmbits i especialitats, que s’impartiran 
a la Marineta i que donen resposta a les necessitats 
del mercat.

Oferta formativa per a empreses
Pel que fa a cursos adreçats a empreses i emprenedors, 
es faran cinc cursos:
Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci; 
Eines avançades de baix cost a internet per a l’autò-
nom i la pime; Metodologies per vendre i millorar els 
nostres establiments i comerços; 10 claus per vendre 
més al segle XXI i La teva empresa i els teus productes 
es poden vendre a l’exterior.
Les accions formatives es duran a terme des de mitjan 
octubre fins al mes de desembre. Les inscripcions es 
poden fer a partir del 29 de setembre a través del cor-
reu electrònic promocio.economica@parets.cat o bé a 
l’SLOP, al carrer Major, 1. Tots els cursos són gratuïts, 
subvencionats íntegrament per la Diputació de Barce-
lona i l’Ajuntament de Parets.

Cursos per a persones a l’atur
Les persones de Parets en situació d’atur també po-
den beneficiar-se de les accions formatives gratuïtes 
que començaran properament. Els propers cursos pro-
gramats són de Word, Excel, disseny de pàgines web, 
manipulació d’aliments, carretoner retractil, frontal i 
plataformes elevadores. Els interessats es poden ins-
criure a l’SLOP. 

WORD   EXCEL   DISSENY PÀGINES WEB

SLOP. Major, 1. Tel. 93 573 88 96 / Fax 93 573 88 89 / slop@parets.cat

CURSOS per a PERSONES ATURADES

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
CARRETONER RETRÀCTIL, FRONTAL
I PLATAFORMA ELEVADORA

Formació gratuïta. INSCRIPCIONS:

CURSOS per a EMPRESES I EMPRENEDORS

COM FER L’ESTUDI DE MERCAT DE LA TEVA IDEA DE NEGOCI
EINES AVANÇADES DE BAIX COST A INTERNET PER A L’AUTÒNOM I LA PIME
METODOLOGIES PER VENDRE I MILLORAR ELS NOSTRES ESTABLIMENTS I 
COMERÇOS
10 CLAUS PER VENDRE + AL SEGLE XXI
LA TEVA EMPRESA I ELS TEUS PRODUCTES ES PODEN VENDRE A L’EXTERIOR

SLOP. Major, 1. Tel. 93 573 88 96 / Fax 93 573 88 89 / slop@parets.cat

Inscripcions: a partir del 29 de setembre mitjançant c/e a 
promocio.economica@parets.cat, o bé a

Cursos gratuïts, subvencionats per
la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Parets 
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octubre5 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

L’esquella de
la torratxa

Un muntatge d’una gran 
potència escènica, frescor i 
energia, sobre el prodigiós 
sainet musical de Pitarra

de Serafí Pitarra

Venda per internet al web:

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

octubre11 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 00 h Copa i música 
amenitzat per la Comissió de Festes

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

El pensador
de barra lliure

Una divertida i irònica reflexió
de Maria Juan sobre com
deixem d’esperar l’amor

d’Eduard Biosca

Venda per internet al web:

20 anys de jotes 
i cançons

octubre19 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Venda per internet al web:

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’

Els “Quicos” arriben en un 

moment de pletòrica madu-

resa per celebrar els seus 20 

anys de vida



25 de setembre de 2014 9EMPRESA I COMERÇ

La ‘Botiga al carrer’ ocuparà de nou l’avinguda de Catalunya
L’Associació de Comerciants de l’Eixample de Parets (ACEP), amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets, organitza una nova edició de la Botiga al carrer, que tindrà lloc 
el dissabte 4 d’octubre, de 10 a 19 hores a l’avinguda de Catalunya.
En aquesta ocasió es preveu la participació de més d’una vintena d’establiments de la 
vila on estaran representats una gran varietat de sectors comercials. A més dels comer-
ços, la Botiga al carrer també comptarà amb una parada a càrrec de l’Associació Parets 
Contra el Càncer, que posarà a la venda diferents productes per tal de recaptar diners 
que es destinaran a fins solidaris en suport als malalts de càncer i les seves famílies.
L’activitat comptarà amb inflables i animació infantil amb pallassos per a la maina-
da, i xocolatada per als assistents. La Botiga al carrer s’organitza tradicionalment amb 
l’objectiu de promoure el comerç local i de proximitat.

COMERÇ LOCAL CONSUMSCAC

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

Un nou decret regula el procediment de mediació de consum
Els procediments de mediació en l’àmbit del consum són processos extrajudicials que, 
mitjançant la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, tenen com a objecte 
ajudar les parts i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori. 
La persona consumidora podrà sol·licitar una mediació si, després d’un mes d’haver pre-
sentat una reclamació, no té resposta o aquesta no és satisfactòria. 
Aquests processos són de caràcter voluntari i funcionen sota els principis d’imparcialitat 
i neutralitat de la persona mediadora, de confidencialitat i bona fe, d’universalitat, de te-
rritorialitat i de transparència. El decret delimita els drets i obligacions d’aquelles entitats 
acreditades per dur a terme les feines de mediació (els serveis públics de consum, les or-
ganitzacions de persones consumidores, les associacions i col·legis professionals, i altres 
entitats que rebin l’acreditació mitjançant una norma amb rang de llei).
El decret estableix que la persona consumidora que s’hi vulgui acollir ha d’haver formulat 
prèviament una reclamació a l’empresa. En cas de no rebre resposta en el termini d’un mes, 
o si la resposta no és adequada a les seves pretensions, podrà sol·licitar l’inici del procés 
de mediació.
El termini màxim per sol•licitar la mediació és d’un any des de la data en què es va formular 
la reclamació. També es determina que el procés de mediació tindrà una durada màxima de 
tres mesos, que es podrà ampliar a sis si concorre una causa justificada i 
es garanteix que les persones consumidores puguin sol·licitar mediacions 
i aportar la documentació justificativa de manera telemàtica.

EMPRENEDORS
Sabateria ‘Mil passos’ a Parets 
Parets comptarà aviat amb un nou esta-
bliment de venda de calçat. Es tracta d’un 
dels projectes d’emprenedoria corporati-
va tutelat des de l’Ajuntament, per mitjà 
de l’elaboració del Pla d’empresa (PE) i la 
cerca de mitjans de finançament. L’ob-
jectiu de la nova botiga és comercialitzar 

sabates a baix preu i tindrà com a principal 
factor de competitivitat, entre d’altres, una 
gran rotació de productes. Per impulsar el 
projecte s’ha dut a terme un informe de vi-
abilitat econòmica, fet que ha facilitat l’ac-
cés a la línia de finançament de microcrè-
dits socials dels qual disposa MicroBank, 
del grup “La Caixa”, per tal d’implementar 
el negoci al municipi.
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II festa

Diumenge 5 octubre 2014 
d’11 a 14 h · Plaça de la Vila

Exposicions
Exposició de les obres partici-
pants al Concurs de fotogra-
fia Llegir, quin plaer!

Tallers i espais de 
participació 
Titellàrium (El Burro dels 
Jocs), taller de còmic amb La 
Russa, taller de punts de llibre 
i espais lúdics amb paraules 
(Artijoc), taller Il·lustrem la 
Pedra del Diable per fer un 
llibre gegant, Recicla Cultura: 
donació i intercanvi de 
llibres, tallers Galletres de 
Parets amb les pastisseries 
Calvo i Joan's

Estands i parades
Mercat d’intercanvi de llibres 
i històries (Artijoc), mercat 
d’intercanvi de punts de 
llibre, biblioteques de Parets, 
Servei de Cultura Municipal, 
Galletres de Parets

Activitats i espectacles

11.00 h. Espectacle de teatre per a joves
La Caputxeta, a càrrec de Gates Gatunes

11.00 h. Art urbà: La Caputxeta vermella.
Grafits i acrílics

11.00 h. Expedient Panxa Plena: el cas del llop ferot-
ge. Activitat per a famílies a la Sala Serra Cooperativa. Cal 
acreditar-se a l’estand de la Biblioteca Can Butjosa

12.00 h. Activitats a càrrec del Niu d'Art Poètic: 
presentació del llibre Els àngels juguen a futbol, de Joan 
Sala Vila; recital de poesia a càrrec del Niu d’Art Poètic i 
lliurament de premis del Concurs de poesia jove

12.30 h. Expedient Panxa Plena: el cas del llop ferot-
ge. 2a sessió.

12.55 h. Lliurament de premis del Concurs de fo-
tografia Llegir, quin plaer!

13.00 h. Representació amb titelles de la
llegenda de la Pedra del Diable a càrrec de la Cia. La 
Titellai

La festa estarà amenitzada per l'artista 
Jordi Rius
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ESPAIS DE LECTURA

Portals a la imaginació
Actualment, Parets compta amb tres indrets destinats a 
fomentar la lectura: el portal de benvinguda als llibres, a 
la plaça de Josep Marcer; l’espai de lectura dedicat L’ane-

guet lleig de Hans Christian Andersen, al parc Cal Jardiner, 
i, a la plaça de Mossèn Pere Batlle, als Horts del Rector, 
l’espai dedicat al conte d’En Patufet. 
Amb aquesta iniciativa, a Parets es demostra novament 
que l’urbanisme es pot integrar i formar part activa de 
la cultura de la vila. Tots els espais de lectura tenen una 
superfície aproximada de 3 m de diàmetre i estan fets 
amb un paviment especial.

Parets, poble lector. Aquesta és la filosofia amb la qual, 
l’any 2011, l’Ajuntament de Parets començava treballar en 
l’elaboració d’un projecte que, amb el temps, havia d’es-
devenir un dels trets identificadors de la nostra població, 
amb la implicació tant dels serveis municipals com dels 
ciutadans i ciutadanes de la vila.
La iniciativa va néixer com uns dels eixos d’actuació mu-
nicipal, per tal que Parets esdevingui un municipi destacat 
pel seu treball vers el foment de la lectura, sense deixar 
de banda d’altres propostes culturals ja consolidades.
Enguany, i per segon any consecutiu, Parets celebra la 
gran festa dedicada a aquest gran projecte de vila. L’es-
deveniment tindrà lloc el pròxim diumenge 5 d’octubre, a 
partir de les 11 del matí, a la plaça de la Vila.
Per a aquesta segona edició, la Festa Parets, poble lec-
tor ha comptat amb la col·laboració de Marta Altés, que 
n’ha il·lustrat el cartell. El dibuix representa un Parets en 
què les teulades de les cases han esdevingut llibres, per 
reforçar la idea d’un poble amant de la lectura.

PROJECTE DE VILA

Un projecte de tots i per a tothom
‘Parets, poble lector’ va néixer l’any 2011 amb l’objectiu 
de mantenir viu el compromís de la vila amb la lectura i 
consolidar la tasca duta a terme en els darrers trenta anys 
per les dues biblioteques. El projecte pretén involucrar la 
ciutadania per fomentar el gust per la lectura i impulsar 
un seguit d’actuacions que ajudin a convertir Parets en 
una vila de referència en la promoció del llibre i la lectura. 
La seva consolidació global es basa en el reconeixement 
que la lectura esdevé una eina bàsica en l’aprenentatge i 
en la formació integral de les persones, així com una via 
d’accés primordial al coneixement i a la cultura. 

PARAULES DOLCES

Les Galletres de Parets
Les GALLETRES són galetes en forma de lletra, creades 
a l’obrador dels nostres pastissers a partir d’una inicia-
tiva sorgida dins del projecte ‘Parets, poble lector’, per 
gaudir d’un dolç propi que, alhora, ajudi a identificar la 
vila com un referent en la promoció del llibre i la lectura. 
A l’hivern també les podem trobar banyades amb xoco-
lata. Les nostres Galletres es van presentar l’octubre de 
2013, coincidint amb la 1a Festa Parets, poble lector, i es 
poden adquirir a la Pastisseria Calvo (av. Catalunya, 96), 
a la Pastisseria Guàrdia (c. del Raval, 12) i a la Pastisseria 
Joan’s (av. Pedra del Diable, 6).

El 5 d’octubre se celebra la II Festa Parets, poble lector 

La dibuixant i dissenyadora gràfica catalana, establerta 
a Londres, ha publicat quatre llibres en tres anys. Entre 
altres guardons, aquest any ha guanyat el premi Ezra Jack 
Keats Nova Illustrator Honor i el 2011 va guanyar el Premi 
Nou Talent Egmont Millor.

La gran festa dels llibres i la lectura
Els actes començaran amb l’espectacle de teatre per a 
joves La Caputxeta, a càrrec de Gates Gatunes i amb una 
sessió d’art urbà amb grafits i pintura acrílica centrat en 
la Caputxeta Vermella.
Paral·lelament, a la Sala Serra Cooperativa es durà a ter-
me l’Expedient Panxa Plena: el cas del llop ferotge, una 
activitat per a famílies que permetrà a infants i pares fer 
d’investigadors per descobrir el personatge del llop, que 
tan sovint apareix als contes.
A partir de les 12 h, els membres de Niu d’Art Poètic ofe-
riran un recital de poesia i es lliuraran els premis del Con-
curs de Poesia Jove. També tindrà lloc la presentació del 

llibre Els àngels juguen a futbol, de Joan Sala Vila.
A les 12.55 h, es lliuraran el premis del concurs de foto-
grafia ‘Llegir, quin plaer!’ i, a les 13 h, es podrà veure la 
representació amb titelles de la llegenda de la Pedra del 
Diable, a càrrec de la Cia. La Titellaire.

Activitats lúdiques i participatives
La plaça de la Vila també acollirà, durant tot el matí, l’ex-
posició del concurs de fotografia ‘Llegir, quin plaer!’, i, un 
conjunt de tallers i espais de participació.
Durant la matinal, hi haurà: el Titellàrium, amb 12 con-
tes; el taller de còmic, amb La Russa; un taller de punts 
de llibre i espais lúdics amb paraules; el taller Il·lustrem 
la Pedra del Diable per fer un llibre gegant; un espai de 
donació i intercanvi de llibres, tallers de Galletres amb les 
pastisseries Calvo i Joan’s; estands i parades; un mercat 
d’intercanvi de llibres i històries, i un mercat d’intercanvi 
de punts de llibre. La festa estarà conduïda i amenitzada 
per l’actor Jordi Rius.
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Trobada del grup Tu no ets de Parets si no...
Els impulsors del grup de facebook Tu no ets de Pa-
rets si no.. treballen en l’organització d’una festa que 
tindrà lloc al pavelló pels volts de les festes de Nadal.  
Gairebé 1.700 persones formen part d’aquest grup que 
ja ha pujat cap un miler de fotografies en aquest canal 
de participació. Una altra iniciativa ha estat la de la 
venda de polseres al preu d’un euro.

Cursos a la Biblioteca Can Butjosa
La biblioteca escolar de qualitat, poesia, rondalles 
i cançons a l’aula i els contes a l’aula són els tres 
cursos de formació que s’impartiran a Can Butjosa 
aquest curs 2014-15. Tots estan reconeguts dins del 
Pla de Formació Permanent del Professorat.

EN 2 MINUTS...

SOLIDARITAT

S’inaugura ‘La joguina solidària’
L’entitat Parets contra el Càncer ha inaugurat un nou es-
pai d’intercanvi de joguines solidàries situat al carrer de 
Josep Pla, número 7. Tot i que principalment es podran 
trobar jocs i articles infantils, també hi haurà elements 
de decoració, llibres, parament de la llar, bijuteria o com-
plements. L’horari d’obertura serà els dilluns, dimecres i 
divendres, de 17 a 20 h. Les donacions de joguines i ob-
jectes per col·laborar amb l’entitat es podran fer el primer 
dijous de cada mes, al carrer Súria 8, entre les 17 i 19 h.

L’Associació Cultural Hermanados-Agermanats celebrarà 
el diumenge 19 d’octubre, a partir de les 12 h, a l’exterior 
de Can Butjosa, la festa del seu primer aniversari amb 
un àpat format per aliments típics de la cultura catalana 
i andalusa. Els dies 7, 9 i 10 d’octubre es posaran a la 
venda, a Can Rajoler, els tiquets per assistir a la trobada, 
on es preveu que es reuneixin unes 200 persones. 
El dinar consistirà en una degustació de productes típics 
dels tres pobles: pa amb tomàquet i botifarra de Parets, 
xoriço i morcilla de Chilluévar i postres de Santo Tomé, i 
s’obsequiarà als assistents amb una ampolleta d’oli de la 
Sierra de Cazorla. La festa es completarà amb l’actuació 
de grups de flamenc i sevillanes, i la projecció d’un vídeo 
sobre l’estada de la delegació paretana a terres andalu-
ses. Aquesta serà la tercera activitat pública que l’as-

sociació celebra des del seu naixement. El març passat 
ja va organitzar la festa de les ‘migas’ i durant la Festa 
Major va tenir lloc una degustació de tast de pernil amb 
pa untat amb oli d’oliva extra amb denominació d’origen 
Sierra de Cazorla.
La festa del 19 d’octubre coincidirà amb el primer ani-
versari de la visita que els alcaldes de Chilluévar i Santo 
Tomé van fer a Parets per signar un document que po-
sava de manifest la voluntat d’agermanament dels tres 
pobles. Més d’un miler de persones van prendre part a la 
primera trobada. Posteriorment el maig passat una de-
legació paretana va visitar les dues localitats andaluses 
en el marc d’un viatge d’intercanvi cultural i l’any vinent 
una delegació de Chilluévar i Santo Tomé visitarà de nou 
la nostra població.

Herm@nados-@germanats organitza una festa gastronòmica
La festa prevista pel diumenge 19 d’octubre coincideix amb el primer aniversari de l’agermanament

Fiesta 1r aniversario
de la Asociación Hermanados

AgermanatsPROGRAMA
12 h
Proyección del vídeo del viaje de 
intercambio cultural a Jaén

12.10 h
Baile de sevillanas a cargo de:
- Grupo Esencia Andaluza
- Loli y Jesús
Concierto a cargo de:
- Leandro
- CEM Maria Grever

14 h
Almuerzo popular
(menú: butifarra de Parets, 
chorizo y morcilla de Chilluévar, 
postre de Santo Tomé, pan, agua 
y vino)

VENTA DE TIQUETS

Can Rajoler

7 y 9 de Octubre de 9 a 12 h 
10 de Octubre de 16.30 a 19 h

Con la compra del tiquet, obsequio 
de un botellín de aceite de Jaén

Ayuntamiento de

Chilluevar

Ayuntamiento de

Santo Tomé

Domingo 19 de Octubre · Casal Can Butjosa

Organiza:

Colaboran:
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La nova temporada d’espectacles als teatres de Parets 
consta de dotze actuacions entre les representacions 
de teatre, dansa i música. A més, per al públic infantil hi 
haurà 7 espectacles dins de la programació de Rialles 
Parets, que s’enceta aquest diumenge, 28 de setembre. De 
l’oferta teatral, en destaca Losers, de Marta Buchaca, que 
s’ha convertit en la comèdia romàntica de la temporada 
amb més èxit de públic i de crítica (2 de novembre). Bufa 
el vent, de Joan Sala Vila, és l’espectacle multidiscipli-
nar que es representarà a Can Rajoler el 22 de novembre. 
Antonio Díaz, el Mago Pop, apostarà per la innovació, la 
sorpresa i la fantasia en un espectacle que es represen-

Nova temporada d’espectacles als teatres de Parets
De setembre a desembre es podran veure 12 representacions entre dansa, teatre i música

tarà el 7 de desembre en dues sessions (18.30 i 21 h). La 
companyia paretana Som i Serem ha triat l’obra de Miguel 
Mihura Préssec en almívar (21 desembre). De l’oferta mu-
sical,  en destaca Egos Teatre (5 octubre) amb L’esquella 
de la torratxa, el concert de Quico el Cèlio (19 octubre) i, 
per als amants del soul, The Excitements (16 novembre). 
Pel que fa al Cafè Teatre, hi haurà tres sessions a la Coo-
perativa: Eduard Biosca amb ‘El pensador de barra lliure’ 
(11 octubre), Salva Reina i Sergio Fernández (El Monagui-
llo i Chuki) amb l’espectacle Monólogos 10 (8 novembre) i 
l’exitós ‘Tuppersex’, d’Edu Pericas, una comèdia esbojar-
rada plena d’embolics i malentesos (13 desembre).

27è Festival de la Poesia de Parets 
La 27a edició del Festival de la Poesia de Parets, que 
organitza el Niu d’Art Poètic, tindrà lloc el dissabte 25 
d’octubre, a les 18 h, al Teatre Can Rajoler. Enguany, 
el certamen literari farà un homenatge a la figura de 
Joan Vinyoli. En poesia inèdita, el jurat ja ha escollit els 
tres poemes que es recitaran: ‘Hores baixes’, de Maria 
Teresa Reyner, de Tordera; ‘Com un quadre holandès’, 
de Joan Carles González, de Mataró, i ‘L’estendor’, de 
Raimond Aguiló, de Reus. Pel que fa al premi de rap-
sodes, s’han seleccionat 11 participants de diferents 
indrets de Catalunya. L’organització entregarà 6 premis 
en metàl·lic: 3 de poesia inèdita, de 600, 300 i 200 euros 
per als tres primers classificats i els mateixos imports 
per als tres primers en la categoria de rapsodes.

Neix l’entitat Binary Emotions Knights
Una nova associació s’ha inscrit al Registre munici-
pal d’entitats de Parets. Es tracta de Binary Emotions 
Knights, que té com a objectiu difondre la cultura en els 
àmbits de la música, poesia i l’art. L’entitat organitza, 
des de l’agost passat i fins al 3 d’octubre, el seu primer 
cicle d’actuacions a la Gelateria Jijo. Les properes cites 
seran avui dijous, 25 de setembre, a les 19 h: Creamy 
Creature (poesia musicada) i Coàgul (pop industrial). 
Divendres, 26 de setembre, actuaran, a les 21 h, Jilgue-
ro (folk rock), Ós Bru (folk èpic) i Alberto Montero (folk 
psicodèlic).

Disco Jove a Can Butjosa 
Aquest diumenge, 28 setembre, de 17 a 20 h, tornen les 
sessions de discoteca per a joves de 13 a 17 anys, al 
Teatre Can Butjosa. Per celebrar ‘la tornada a l’escola’, 
la sessió anirà a càrrec d’Omar Rosales i de l’alumnat 
del curs de DJ avançat. 

Visites guiades a la Marineta i la Torre Malla
Les Jornades Europees del Patrimoni 2014 permetran 
descobrir la masia la Marineta aquest diumenge, 28 de 
setembre, d’11 a 12 h, i la Torre de Malla, de 12.30 a 
13.30 h. Per poder participar en les dues visites guiades 
que organitza l’Ajuntament, cal posar-se en contacte 
amb el Servei de Cultura a les oficines de Can Rajoler 
fins al 25 de setembre. Les places són limitades.

Concert commemoratiu del 1110 aniversari
Parets del Vallès celebra durant aquest 2014 els 1.110 
anys d’història del municipi. Per a commemorar-ho, el 
diumenge 12 d’octubre, a les 12 h, a l’església de Sant 
Esteve, tindrà lloc un concert a càrrec del trio Cordes 
del Món amb la participació de Ramon Elias (organis-
trum), Marina Serra (violí) i Ricard Vallina (violí octavat). 
El concert, sota el títol El so d’un poble, consistirà en un 
passeig sonor per l’inconscient col·lectiu i el patrimoni 
intangible d’un poble, dibuixat des d’un repertori clàs-
sic i tradicional, fet amb instruments del luthier Ramon 
Elias.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Nova programació al Casal Can Butjosa
Un curs de llenguatge cinematogràfic, un d’àlbums de 
fotografies (scrapbooking) i un taller de rebosteria són 
les principals novetats de la nova programació de cursos, 
tallers i activitats al Casal de Cultura Can Butjosa. 
A partir d’aquesta temporada els cursos passen a ser 
quadrimestrals en lloc de trimestrals. Començaran a 
l’octubre i finalitzaran a principis de febrer. Dins de l’oferta 
formativa, continuen les classes de tai-txí, ioga, els grups 
de pintura per a adults, ceràmica i arts decoratives, re-
laxació i benestar emocional, el de cos i consciència, Pila-
tes i Bollywood. També hi haurà diversos monogràfics de 
cuina dedicats als arrossos, tastets del món, bolets, cuina 
fàcil de Nadal, aperitius de Nadal, cuina exprés i cuina ja-
ponesa. Quant a la programació infantil, es mantenen els 
dos grups de pintura, un de manualitats amb ceràmica i 
fang i els clàssics grups de teatre destinats a les franges 
que van dels 4 als 18 anys. Les inscripcions per participar 
en l’oferta de l’equipament cultural es poden formalitzar 
de dilluns a divendres de 15 a 22 hores.

CURSOS PLUSVÀLUACINEMA

 L’actuació de la banda The Excitements, amb la veu de Koko Jean Davis, és un dels plats forts de l’oferta musical de la programació

Torna el cicle ‘La mirada dels altres’ 
Les pel·lícules Occidente es Occidente, Khumba, la cebra 
sin rayas, Diamantes negros i Paris a toda costa es pro-
jectaran dis del cicle ‘La mirada dels altres’, que tindrà lloc 
durant tot el mes d’octubre a Can Rajoler. Es tracta d’un 
projecte d’intercanvi i d’inclusió social, que pretén donar a 
conèixer els moviments migratoris humans a través d’una 
exposició, la projecció de quatre pel·lícules i l’espectacle 
familiar Contes de Nadal de les germanes Baldufa, orga-
nitzat conjuntament amb Rialles.
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FESTA MAJOR D’ESTIU 2014
Després del merescut parèntesi de l’estiu, ha arribat el moment de reprendre les activitats quotidianes. Nosaltres hem posat el rellotge del temps marxa enrere per tal de 
tornar a viure els dies més càlids amb el record de la nostra festa grossa. La pluja, que va treure el nas la tarda del dilluns, no va evitar que, com cada any, la Festa Major 
d’Estiu de Parets hagi estat d’allò més animada i participativa: el pregó, la Nit de Teatre al Carrer plena de màgia, la Festa de la Pedra del Diable, el Correfoc, els carrers 
guarnits, les batalles entre el Pla i el Serradal, els balls encisadors del Marcel i l’Elisenda, la Festa de l’Escuma, la Milla Popular, els concerts... Desenes d’activitats que ens 
van fer gaudir d’uns dies i unes imatges inoblidables. 
Com sempre, tot plegat no hauria estat possible sense la participació i la implicació de les entitats i associacions del municipi i, molt especialment, de la Comissió de 
Festes de Parets del Vallès.
En aquesta pàgina podeu veure un petit recull d’aquests quatre dies intensos. Però, si amb les fotografies que us mostrem no en teniu prou, podeu veure un recull molt més 
ampli al Flickr de Parets Connecta.
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Certificat ACTIC a l’Escola d’adults
Aquest curs 2014-15 serà el primer que el Centre 
de Formació per a Adults, ubicat a l’Institut Torre de 
Malla, lliurarà el certificat ACTIC que acredita com-
petències en TIC i que emet la Generalitat de Cata-
lunya. Aquests certificats són una eina que pot faci-
litar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, 
l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una 
certificació professional. A més dels 5 grups previs-
tos d’informàtica, l’escola tindrà 3 grups de classes 
d’anglès (fins al nivell A-2), 3 de català, en coordinació 
amb el CNPL, un grup de castellà bàsic i també la pre-
paració per a les proves d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà i superior. Uns 350 alumnes assistiran a les 
classes que imparteixen els 4 mestres que té l’Escola 
d’Adults de Parets del Vallès.

Nou horari de les pistes esportives obertes
Des del mes de setembre, les pistes exteriors de 
l’Institut Torre de Malla i de l’escola Lluís Piquer tenen 
nou horari d’obertura durant el cap de setmana. Des-
prés de la prova pilot, iniciada l’abril, i de l’ampliació 
durant l’agost, ara les pistes estaran obertes dissabtes 
i diumenges de 10 a 21.30 h. L’Ajuntament recomana 
a totes les persones que utilitzin les pistes que com-
pleixin les normes d’ús per mantenir net aquest espai 
d’oci compartit.

678 litres d’oli de cuina recollits a Parets 
Els 449 alumnes de l’Escola Municipal Pau Vila i els 227 
de l’Escola Pompeu Fabra van recollir durant el curs 
2013-14 un total de 678 litres d’oli de cuina residual per 
produir biocombustible. Al Pau Vila -escola pionera- 
se’n van obtenir 604 litres mentre que al Pompeu, que 
s’hi va afegir a meitat de curs, se’n van recollir 74 litres. 
La iniciativa forma part del projecte EDUCO i té un im-
portant valor educatiu i social pel que fa a la formació 
i la promoció de conceptes de reciclatge de residus i 
en la producció d’energies renovables.

Constitució del Consell d’Infants 2014-15
El dijous 16 d’octubre, a les 10 del matí, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament es farà la sessió de constitució 
del Consell d’Infants de Parets corresponent al curs 
escolar 2014-15. Els 18 consellers i conselleres que en 
formaran part han estat escollits pels nois i les noies 
dels cursos de 5è i 6è de les escoles de primària del 
municipi. 

Inauguració del nou curs escolar 
Una conferència sobre ‘El canvi i la innovació en el 
sistema educatiu’, a càrrec d’Enric Roca, professor de 
Pedagogia de la UAB va servir per inaugurar el nou curs 
escolar 2014-15 a Parets. L’acte adreçat a tots els pro-
fessionals del món educatiu de la població va reunir 
unes 170 persones al teatre Can Rajoler. Posteriorment 
es van exposar diferents experiències pedagògiques.

EN 2 MINUTS...

Per a aquest nou curs escolar, la Secció d’Institut Parets 
II compta amb dos nous mòduls prefabricats que perme-
tran mantenir la qualitat del model educatiu del centre 
ubicat a Can Fradera. A finals d’agost es van dur a terme 
els treballs d’instal·lació de les dues noves aules que 
s’han afegit a les que hi havia des que es va crear, ara fa 
dos anys. Cap a 180 alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, dividits 
en dues línies, estudiaran a la Secció d’Institut Parets II 
aquest curs 2014-15. 
La instal·lació dels dos mòduls, duta a terme pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat, ha estat pos-
sible després d’intenses negociacions mantingudes per 

La Secció d’Institut Parets II creix amb dos mòduls més
Cap a 180 alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, dividits en dues línies, estudiaran aquest curs 2014-15

l’Ajuntament de Parets.

Suport econòmic municipal
Inicialment, el govern català només havia previst la instal-
lació d’un sol mòdul, una quantitat que la direcció del 
centre considerava insuficient per mantenir el seu projec-
te educatiu. El suport econòmic de l’Ajuntament, que ha 
assumit una part del cost de la instal·lació i de la direcció 
de l’obra, ha permès que el centre pugui comptar amb dos 
mòduls més. Per primer cop, s’hi impartiran les classes 
de 3r d’ESO i, per al curs 2015-16, s’ha previst que hi hagi 
dos grups de 4t d’ESO.

PLUSVÀLUA

Més de 3.500 alumnes inicien el curs
El nou curs escolar 2014-15 ha començat aquest set-
embre a Parets amb més de 3.500 alumnes matriculats. 
D’aquests, 2.087 ho fan en educació infantil (2n cicle) i 
primària i 934 en educació secundària obligatòria. A les 
escoles bressol municipals enguany s’han matriculat 191 
infants de 0 a 3 anys (1r cicle infantil) a El Cirerer, El Gar-
got i la Cuna. A l’Institut Torre de Malla aquest curs hi ha 
200 alumnes a Batxillerat i 140 als Cicles Formatius.

INICI CURS 2014-15 PLUSVÀLUA25 ANYS DE LA CUNA

 Les instal·lacions que ocupa la Secció d’Institut Parets II, a Can Fradera, s’han ampliat amb l’arribada de dos nous mòduls prefabricats

L’Escola Bressol la Cuna celebra 25 anys 
El 10 de setembre de 1989 es va inaugurar l’escola bressol 
municipal la Cuna, amb la qual cosa es reprenia l’activitat 
educativa que s’havia aturat el 1967 arran del tancament 
de l’antiga indústria tèxtil la Linera. Per commemorar-
ho, el centre ha organitzat, el dissabte 11 d’octubre a les 
16.30 h, una visita a l’escola, un espectacle d’animació 
i una xocolatada. Qui vulgui participar-hi, pot contactar 
amb l’escola a través de l’adreça lacuna@parets.cat.
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El Centre Excursionista Parets ha dissenyat una àmplia 
programació d’activitats en el marc de la 5a Setmana de 
la Muntanya i l’Excursionisme, que tindrà lloc del 13 al 19 
d’octubre. El rocòdrom, situat al poliesportiu, acollirà com 
en anys anteriors activitats amb les escoles de Parets 
(dies 13, 14 i 16 d’octubre, de 15 a 17 h). 
A més, dimecres 15, a les 16.30 h, hi ha prevista la sortida 
de l’excursió amb la gent gran del municipi. Els amants 
de la fotografia tenen una cita el divendres 17 d’octubre, 
a les 20 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, amb la in-
auguració de la 5a mostra fotogràfica ‘El nostre CEP, les 
nostres muntanyes’. La mostra recollirà les 32 millors 
instantànies de muntanya que s’han presentat a la con-
vocatòria en les categories d’activitat o paisatge de la 
muntanya, denúncia sobre medi ambient i socis del CEP. 
El termini d’admissió de les imatges es tancarà el pròxim 
30 de setembre. 

La Setmana de la Muntanya continuarà el dissabte 18 
d’octubre, de 10 a 14 h, al rocòdrom, amb una jornada de 
portes obertes i amb la instal·lació del mercat d’ocasió de 
segona mà, el MercaCEP, que es repetirà també diumenge 
en el mateix horari. A més, d’11 a 13 h, a les pistes muni-
cipals d’atletisme, hi haurà una gimcana familiar i, a les 18 
h, a la Sala de la Cooperativa, la projecció d’un audiovisual 
sobre les vivències dels alpinistes Sergi Mingote i Josemi 
Herrera durant l’expedició al Khan Tengri (7.010 metres) 
per La Lluita d’Arnau.

10a marxa popular El Piolet
A partir de l’1 d’octubre, el CEP obrirà les inscripcions per 
prendre part a la 10a marxa popular El Piolet, prevista per 
al diumenge 19 d’octubre. La sortida del recorregut, de 12 
quilòmetres, serà a les 9 del matí des del Poliesportiu Jo-
aquim Rodríguez. El preu per participar-hi és de 7 euros.

Primera Cursa Solidària pel Treball Digne

El sindicat UGT de Catalunya, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets i de Creu Roja, organitzen la 1a 
Cursa Solidària pel Treball Digne, que tindrà lloc a Pa-
rets del Vallès el diumenge 5 d’octubre. Els fons recollits 
es destinaran a l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació 
Infantil de la Creu Roja a Catalunya. L’activitat s’emmar-
ca dins de la Jornada Mundial pel Treball Digne i tracta 
també de reivindicar els drets laborals. L’Aliança és una 
crida d’ajuda a la ciutadania, les empreses i, en general, a 
tota la societat civil per aconseguir aplegar més recursos 
i esforços en favor dels projectes d’alimentació infantil. 
L’objectiu és arribar al milió d’euros de recaptació per po-
der destinar 100.000 beques. 
La presentació de la cursa va tenir lloc aquest dimarts 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb l’assistència de 
l’alcalde, Sergi Mingote, el secretari general de la UGT de 
Catalunya, Josep M. Àlvarez, i el vicepresident de Creu 
Roja Catalunya, Josep Quitet. “La cursa ha vingut a Pa-

rets per quedar-se, la idea és que arreli al poble”, va dir 
Àlvarez, que correrà la prova juntament amb l’alcalde 
Sergi Mingote. La 1a Cursa Solidària pel Treball Digne 
té un recorregut de 7 quilòmetres,  a les 10 del matí del 
Poliesportiu Joaquim Rodríguez i arribada a les pistes 
municipals d’atletisme. El preu de la inscripció és de 10 
euros per a propietaris de xip i 12 euros per als qui l’ha-
gin de llogar. Tots els participants rebran un bossa, una 
samarreta tècnica i productes dels patrocinadors.

5a Setmana de la Muntanya  i l’Excursionisme a Parets
Del 13 al 19 d’octubre hi haurà activitats escolars, exposicions, el MercaCEP i la 10a marxa El Piolet

SOLIDARITAT

 Més de 1.000 persones van prendre part l’any passat a la marxa popular El Piolet que transcorre pels voltants del municipi
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Els alpinistes Sergi Mingote i Josemi Herrera van acon-
seguir el passat 12 d’agost fer el cim del Khan Tengri, 
una de les muntanyes més fredes i extremes del món, per 
portar a més de 7.000 metres d’alçada la Lluita d’Arnau. 
L’ascensió va servir per recaptar fons per a la investiga-
ció de la histiocitosi i el càncer infantil a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona i formava part de les accions 
solidàries de La Lluita d’Arnau. La campanya continua 
oberta i tothom que ho vulgui pot apadrinar més metres 
a través de la pàgina web www.montanassolidarias.org.
Ni el fred ni la pluja van aturar els dos alpinistes en el seu 
repte “inspirats per la força i la determinació de l’Arnau”, 
va dir Mingote. D’altra banda, el Club Triatló Parets va 
celebrar el passat dissabte a la platja de la Mar Bella de 
Barcelona una jornada solidària que va consistir en la 
pràctica de les tres disciplines esportives: córrer, anar en 
bicicleta i nedar per La Lluita d’Arnau. Durant la jornada 
es van recollir aportacions econòmiques voluntàries dels 
participants i dels amics que van assistir a la iniciativa.

ALPINISME HANDBOL
Mingote i Herrera coronen el cim del 
Khan Tengri per La Lluita d’Arnau

Celebrats al Pavelló els Memorials Fran-
cesc Clos i Josep Ribas d’handbol 

L’Handbol Parets va fer coincidir durant el cap de setma-
na passat els Memorials Francesc Clos i Josep Ribas que 
es van disputar entre dissabte i diumenge al Poliesportiu 
Joaquim Rodríguez.
Tots els equips del club van jugar un partit amistós que va 
servir per preparar l’inici de la nova temporada 2014-15. 
Durant la jornada de dissabte els equips benjamí i aleví 
van jugar contra el Montmeló, l’infantil es va enfrontar al 
Terrassa, el cadet a l’Handbol Canovelles, el juvenil femení 
va jugar contra el Palautordera, el juvenil masculí amb el 
Cardedeu i el sènior A (1a Catalana) amb l’Handbol Vila-
major. Els tornejos finalitzaven diumenge al migdia amb 
l’amistós del sènior masculí B contra el Gavà. 
L’inici de la lliga del sènior A del club que entrena Jaume 
Solé està previst el 5 d’octubre a la pista del Molins de 
Rei. El primer enfrontament en pista pròpia serà el dia 11 
contra el Terrassa. Els paretans coincideixen a l’únic grup 
de la 1a Catalana amb La Garriga, Canovelles, La Roca ‘B’, 
Palautordera ‘B’ i KH7 Blancs i Blaus Granollers.

EN 2 MINUTS...
Purito Rodríguez al Mundial de ciclisme 
El ciclista paretà Joaquim Rodríguez i el murcià Ale-
jandro Valverde seran els líders de la selecció espa-
nyola que competirà com a amfitriona al Mundial de 
ciclisme en ruta que té lloc a Ponferrada (Lleó).Tant 
Rodríguez com Valverde prendran part en la prova en 
línia prevista pel diumenge dia 28. ‘Purito’ va assolir el 
quart lloc a la classificació general de la darrera edició 
de la Vuelta Ciclista a Espanya i va quedar tercer en 
tres de les etapes que finalitzaven a Arcos de la Fron-
tera, San Miguel de Aralar i els Lagos de Covadonga.

Campionats d’Espanya i Mundial de patinatge
Pau Garcia Domec, Mercè Garcia Domec i Gemma Mar-
tínez Pavón, del Patí Parets, i la paretana Natàlia López 
Tormo, que pertany a l’ASPA Lliçà de Vall, participaran 
a l’Estatal de patinatge infantil que es farà a Badajoz 
el 24 i 25 d’octubre. En categoria sènior, Isabel Repullo 
participarà al Mundial (lliure i figures obligatòries) que 
tindrà lloc a Reus del 4 al 12 d’octubre. Recentment 
Erika Pérez i Aina Martin van representar al Parets en 
la final catalana aleví i van quedar en cinquè i desè lloc 
al campionat celebrat a Mataró. Totes dues s’han clas-
sificat per a l’Estatal que es farà a Ripollet al novembre.

2a Copa de Pàdel a COREFO
Les instal·lacions de Pàdel Parets acolliran el cap de 
setmana del 4 i 5 d’octubre la 2a Copa de Pàdel Isern 
Farmàcia. Les inscripcions resten obertes al preu de 
14 euros per jugador. Cada participant tindrà dret a un 
mínim de 3 partits i s’endurà com a premi el regal d’una 
samarreta del torneig que consta de les categories: 
masculí, femení i mixt A, B i C. Per a més informació 
podeu trucar al telèfon 678 563 414 (Marc Fernández) 
o bé a l’e-mail marc@noubelulla.com. D’altra banda, 
durant l’octubre s’iniciaran els cursos de pàdel per a la 
gent gran, jubilada i aturats de Parets. 

Escoles Esportives Municipals 2014-15
Dimecres 1 d’octubre s’iniciaran els entrenaments 
de les escoles esportives municipals que imparteix 
el Servei d’Esports de l’Ajuntament. Les inscripcions 
es mantenen obertes per als quatre centres que són 
Can Butjosa, Pau Vila, Pavelló i l’escola Vila Parietes. 
L’oferta d’aquest curs va adreçada als nens i nenes de 
P-4 i P-5, per a més informació us podeu adreçar al 
Poliesportiu Joaquim Rodríguez, de dilluns a dissabte, 
de 9 a 13 i de 15 a 21 h.

Molts paretans a les 24 hores de la Vall del Tenes
L’Escuderia Granja l’Ametlla Trueba, de Bigues i Riells, 
va vèncer a les 24 hores de motociclisme de la Vall 
del Tenes. La competició celebrada a Lliçà d’Amunt el 
primer cap de setmana de setembre va reunir pilots 
de gran categoria com els de l’equip guanyador que 
tenia com a mecànic el paretà Miquel Àngel Martí. La 
representació paretana es va completar amb Miquel 
Puigdelliure que corria amb l’equip MX Team i va ser el 
16è classificat. En el lloc 23è va quedar Talleres Pelayo 
amb el paretà Nicolás Garcia i en el 29è (4t en aire), JCC 
Competició amb Jordi Codina i Aleix Jordà.

El CF Parets lidera la 3a Catalana grup 9
El primer equip del Club de Futbol Parets ha guanyat 
els tres primers partits de la competició davant del Ba-
dia B (6-1), Vic Riuprimer B (0-3) i Vilanova (4-0). Amb 
9 punts, el conjunt entrenat per Pablo Martínez i Xavi 
Estudillo és primer de 3a Catalana grup 9, amb 9 punts, 
els mateixos que Les Franqueses, La Torreta i Atlètic 
Vallès. Aquest dissabte els paretans visiten el camp del 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Inici de les lligues de futbol sala i bàsquet 
El sènior del FS Parets rep dissabte (17.45 h) el Pineda 
en la 2a jornada de la 3a Nacional grup 1. Els de Jordi 
Marin van empatar en seu debut (4-4) a la pista del 
Sant Joan de Vilassar. El sènior masculí A del Bàsquet 
Parets, de Manel Ponce, es va estrenar la passada set-
mana a 2a Catalana amb derrota a casa (69-79) amb 
el Martinenc, mentre que el femení, entrenat per Adrià 
Noel, inicia el campionat de 2a rebent aquest dissabte 
(19 h) el Manyanet de Reus.

El nedador paretà Miguel Luque va tornar a demostrar 
que, 20 anys després del seu debut en un Campionat de 
Catalunya, es troba en un excel·lent moment de forma. 
En el darrer Europeu de natació adaptada, celebrat del 4 
al 10 d’agost a Eindhoven (Holanda), Luque va assolir tres 
medalles: una d’or en la final de 50 metres braça i dues 
d’argent, en 150 metres estils i al relleu de 4x50 estils.
Amb la seva bona actuació manté totes les opcions de 
pujar al podi en els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, 
el 2016. 

Domini absolut en els 50 metres 
En la prova de 50 metres braça SB3, Miguel Luque va 
aconseguir la victòria en la segona sèrie de les semifinals 
amb la millor marca de tots els participants (51:35) i es 
va convertir en el principal favorit per guanyar la final. 
I així va ser, l’esportista paretà va complir els pronòstics i 
es va imposar per davant de l’holandès Michael Schoen-
maker, que va quedar segon amb 51:98 i del grec Vasilis 
Tsagkaris amb 52:71. 
De la participació a l’Europeu d’Eindhoven en destaca la 
medalla d’argent a la final dels 150 metres estils SM4 amb 
un temps de 2:47:27.

Miguel Luque obté tres metalls a l’Europeu de natació

A més de les dues medalles individuals Miguel Luque va 
completar el seu palmarès amb un altre argent a la final 
de relleus de 4x50 estils amb l’equip paralímpic espanyol. 
La participació espanyola al Campionat d’Europa es va 
saldar amb un total de 48 medalles, tres de les quals han 
estat per a Luque. 
L’any passat el nedador paralímpic paretà es va procla-
mar subcampió del món en la modalitat de 50 braça a 
Montreal (Canadà). També l’octubre de l’any passat va 
rebre la medalla de plata al mèrit esportiu que atorga el 
Consejo Superior de Deportes.

Nou cicle d’entrenaments
Després del període vacacional Miguel Luque reprèn a 
final de setembre els entrenaments per preparar les pro-
peres competicions. 
A l’espera que es concreti el calendari de proves catala-
nes i de l’Estatal ja és segur que entre el 13 i 19 de juliol 
de 2015 prendrà part al Campionat del Món que es farà 
a Glasgow (Escòcia). 
L’objectiu a mig termini és arribar en bones condicions a 
la seva cinquena cita paralímpica després d’haver estat 
a Sydney, Atenes, Pequín i Londres.

L’esportista paretà queda campió en 50 braça i subcampió en 100 metres estils i al relleu de 4X50 estils
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Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Deixar que la gent parli

Quin projecte polític hi ha avui, no sols a Catalunya sinó a Espanya capaç de mobilitzar pacífica-
ment 1.800.000 persones?
S’ha vist ben clar, l’onada de gent al carrer reivindicant el dret a decidir no es pot parar. El carrer 
va parlar cívicament, ho va sentir tothom menys en Rajoy i el seu entorn.
Estem a les portes del 9 de novembre. Volem votar, volem un país, amb un govern que funcioni, 
que respecti els ciutadans, els seus drets i els seus deures.
Hem de suportar, pacíficament, per exemple, com el govern extremeny vol donar 300  euros men-
suals a les dones que van viure durant la guerra civil? Què tenen de diferent les d’aquí i les d’allà? 
Les matrícules de la universitat aquí costen tres vegades més que a Andalusia, per què? Qui ho 
paga, d’on surten els diners per les diferències?  Ara som súbdits del govern central. Ja n’hi ha 
prou d’aguantar.
Vàrem omplir els carrers per omplir les urnes. Som optimistes perquè tant si el dia 9 es vota com 
si no es vota, el camí recorregut fins ara no té marxa enrere.

Votar el dia 9 de novembre és una empresa amb incerteses però continuar dins de l’Espanya 
Oficial que vol espanyolitzar els nostres escolars i que ens ofega fiscalment, és de totes el passat.
Mirant el futur volem assumir riscos i no continuar ja més pel camí del victimisme. Deixeu-nos 
equivocar. Deixeu-nos votar.

Sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa

Cataluña nunca tuvo tantas competencias ni tanta soberanía política como en la actualidad.
No se trata sólo de un problema de democracia, ya que la democracia no se  entiende sin el respeto 
a las leyes con que la propia democracia nos dota. En democracia y con democracia las leyes 
se cambian, ni se desobedecen, ni se ignoran. El derecho a la autodeterminación en el derecho 
internacional, es un derecho de  los territorios colonizados, y Cataluña ni es, ni ha sido nunca una 
colonia, sino que ha sido y somos parte integrante de España. El aval del Consejo de Garantías 
Estatutarias lo ha sido solo con los votos de los consejeros propuestos por CiU y de ERC, ya que 
los del PSC, ICV y PP se  opusieron. 
Ahora bien, cuando el PSC y el PP preguntamos por la  constitucionalidad de la pregunta que se 
pretende realizar, no contestaron, porque  saben que no cabe ni en la Constitución, ni en el Estatut. 
La independencia de Cataluña no es una competencia de la Generalitat. 
Utilizar esta ley para hacer un referéndum independentista vulnera el artículo 122 del Estatut, en 
cuyo artículo 122, se establece que las consultas deben realizarse sobre competencias de la Ge-

neralitat. Pero además esta ley pretende llamar consultas no referendarias a lo que en realidad 
es un referéndum.
También resulta curioso que algunos digan que el derecho a decidir sirve para todo, pero sin 
embargo la propia ley prohíbe preguntar sobre impuestos o sobre recortes.
Nuestro NO a esta consulta es en realidad un SÍ:
Sí a la democracia, sí al estado de derecho y sí a la convivencia.
Sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa.

Bipartidisme a Parets

El debat sobre el Bipartidisme i la regeneració política està de rabiosa actualitat en la nostra societat. 
El PP i el PSC escenifiquen diferències abismals que a l’hora de votar els porta a coincidir en un 67% 
de vegades, sempre a favor de la Banca i les grans multinacionals i en contra dels interessos de la 
majoria de la població, però...el bipartidisme a un govern local com el de Parets?
Parets és un poble progressista des de les primeres eleccions democràtiques, i l’actual període de 
govern bipartidista (PSC-PP) no respecta la voluntat majoritària dels electors de Parets, que han 
votat un poble progressista i d’esquerres. Podria pensar-se que és un acord pensat en la eficiència 
del govern, més que en una base ideològica, però és eficient el Govern?
Per començar van contractar la neteja a URBASER per 1.238.000€ i 10 anys de contracte. Abans de 
res, es van distribuir fotos de l’Alcalde amb el nou material però se’ls va oblidar una cosa essencial 
en equips de govern eficients: provar que els contenidors i els camions fossin adients per a Parets... 
i no ho eren!!! Ràpidament van buscar camions més petits que són els que generen desperfectes als 
contenidors, fets d’un plàstic d’ínfima qualitat.
A partir d’aquí comença un reguitzell d’increments de cost per netejar els diumenges, fer-se càrrec 

de l’absentisme laboral dels treballadors d’Urbaser, fins al nou suplement aprovat l’últim Ple de 
37.400 €  adduint que ara hi ha nous espais urbans per netejar que no existien en el moment de la 
formalització del contracte en l’any 2011, com la zona Iveco, la Plaça Doctor Trueta o l’aparcament 
del cementiri. Això ens porta a preguntar-nos:
La zona Iveco és un negoci privat, no poden assumir els seus propietaris la despesa de neteja? 
Hem de pagar entre tots els veïns la brutícia que generen aquests negocis? La plaça Dr. Trueta ha 
aparegut del no res, no hi era abans? El cementiri no existia el 2011? Cal pagar més per un servei 
que ja rebíem?
 Finalment ens podem preguntar, però el servei és bo?  doncs no, la brutícia és una constant pels 
carrers de Parets i malgrat que l’empresa Urbaser ha rebut sancions pel seu reconegut mal servei 
(al ple de juliol es va aprovar una penalització de 5.514 euros més IVA pels incompliments i les 
deficiències en el servei en el darrer any) té el contracte signat fins l’any 2021, hipotecant el futur 
govern que entri al 2015. 
S’han d’obrir les finestres i afortunadament sembla que s’acosten aires nous per Parets.

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

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

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

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

Benvolguts conciutadans,
Ja fa uns quants mesos que ho patim i els propers prepareu-vos també que el nostre consistori, 
com els de la majoria de pobles i viles de Catalunya li ha agafat la dèria de fer obres per tot arreu, 
noves places d’aparcaments, remodelació de places, arranjaments de carrers, d’equipaments 
nous. Malauradament, com que l’economia no acaba de remuntar suficientment, encara no se 
n’inauguren gaires però, vaja, sembla que aquest any se’n recorden d’arreglar tot allò que ja feia 
dies que hauria d’estar fet.
És evident que no és cap casualitat, per si algú s’ha despistat el mes de maig vinent, el 2015, hi 
haurà eleccions municipals una altra vegada, i és ara quan la gran majoria d’ajuntaments com 
que creuen que la gent bada del que no han fet els últims anys es posen les piles i corren a fer les 
obres pendents. Moltes vegades aguanten dretes fins l’endemà de les eleccions i després les han 
de tornar a arreglar.
Però aquest article no pretén pas criticar aquesta actitud que impera en la majoria de governs mu-

nicipals de tots colors, no, el grup municipal de CIU del que es queixa és de l’estat d’abandonament 
en què es troben altres equipaments, alguns per cert força utilitzats com ara podríem anomenar 
els dos Pavellons esportius de Parets, sí, aquests que ens vàrem afanyar a canviar el nom per 
poder sortir a les televisions d’àmbit nacional i sortir a la foto fent patxoca.
Aquests equipaments tenen degoters, el parquet es troba en molt mal estat, les entitats esportives 
s’han queixat i de moment el govern municipal de Parets no n’ha fet cas.
Està molt bé inaugurar places i aparcaments, però no podem descuidar el manteniment de les 
infraestructures que ja tenim perquè, si ho fem, es malmeten tant que acaben en ruïna i no exa-
gerem, pregunteu sinó que va passar amb la teulada de l’escola Lluís Piquer que ,per no fer-ne 
el manteniment (Responsabilitat exclusivament municipal) gairebé ens cau a sobre. Dit això 
desitgem que hàgiu pogut gaudir de les vacances d’estiu si n’heu fet, un bon retorn per als més 
joves i menuts a l’escola i preparem-nos tots plegats que venen uns mesos molt moguts entre 
Consulta i/o Eleccions.

Del que ningú en parla: les persones 

Estem arribant a la recta final... hem iniciat l’últim “curs polític” d’aquesta legislatura. Ho fem amb 
la mateixa il·lusió i ganes del començament, encarant la culminació dels nostres compromisos 
amb els ciutadans, compromisos amb què ens vam presentar i vam rebre el suport dels veïns i 
veïnes del municipi per dur-los a terme.
Realitzats els processos participatius amb els ciutadans, incorporant aportacions fetes pels ma-
teixos i un cop superats els tràmits administratius que comporta cada projecte, en aquest moment 
es troben uns en fase d’adjudicació i altres en fase d’execució.
Al juliol es va finalitzar la rehabilitació del carrer la Mina, plaça Doctor Trueta i entorn, un nou espai 
de relació veïnal molt apreciat pels veïns del barri.
En fase d’execució, iniciades ja les obres, tenim la coberta de la pista de Can Butjosa, l’aparcament 
del Cementiri i el soterrament de la xarxa elèctrica de Prat de la Riba, i durant la primera quinzena 
d’octubre està previst que comenci l’obra de l’equipament juvenil de Cal Jardiner, un espai llarga-
ment reivindicat pels joves del municipi, i en el qual hi estan recollides les seves propostes, fetes 

a través d’un procés participatiu obert al mes de juny.
En fase iniciada de licitació i adjudicació estan els projectes d’anella de Carril Bici, horts urbans, 
rehabilitació i transformació de l’av. Espanya, aparcament de l’entorn del Pavelló i ampliació de 
l’aparcament del Camp de les Peces, entre d’altres.
Es troben a punt d’adjudicar-se una sèrie de redaccions de projectes, com per exemple el de re-
habilitació de la Masia de Can Cot, o el de nou traçat de la xarxa de clavegueram de l’av. Espanya 
amb Pedra del Diable.
Però tot no són actuacions a la via pública. Els principals compromisos adquirits són els que 
tenen a les persones com a principals beneficiaris: donar màxima cobertura social amb ajuts als 
més desafavorits del nostre poble, facilitar la inserció laboral dels aturats del nostre municipi (van 
comprometre’ns amb 600 i abans de l’estiu estàvem per sobre dels 900).
Tot això realitzant una política de contenció de la despesa, aconseguint reduir el deute del municipi 
amb més de 3.000.000 d’euros i congelant els impostos d’enguany.

Amb les eleccions a l’horitzó
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OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Inici dels cursos de català i el Club de lectura fàcil
El dia 2 d’octubre començaran els cursos de català per a adults que cada any s’organitzen al municipi. Aquest primer 
quadrimestre se’n faran tres: un de nivell bàsic 3 per a aquelles persones que ja parlen una mica català, però els 
costa; un de nivell intermedi 1, que és el primer mòdul del nivell B, i un de suficiència 3, amb la superació del qual 
s’obté el certificat del nivell C. Si hi esteu interessats, us hi podeu inscriure fins al 10 d’octubre. Veniu a l’Oficina de 
Català, a Can Rajoler, de dilluns a divendres de 10 a 13 h o dimarts i dijous de 17 a 18.30 h. 

Amb l’inici dels cursos, torna el Club de Lectura Fàcil, adreçat a persones que volen practicar català i enriquir el seu 
vocabulari tot comentant la lectura d’un llibre. Aquestes tertúlies, organitzades conjuntament amb la Biblioteca 
Can Rajoler,  les condueixen dues persones voluntàries: la Carme Babot i la Teresa Martorell. Tenen lloc l’últim di-
vendres de cada mes a les 19 h a la sala d’àudios de la Biblioteca Can Rajoler. Per apuntar-vos-hi i recollir el llibre 
del mes, només cal que passeu per la Biblioteca Can Rajoler.

I també comença a escalfar motors la 19a edició del Voluntariat per la llengua. El tret de sortida serà 
el dijous 13 de novembre, coincidint amb la xerrada que vindrà a fer Mattew Tree a la Biblioteca Can 
Rajoler per celebrar l’Any de Paco Candel. Si voleu participar en el VxL, veniu a l’Oficina de Català, 
a Can Rajoler. 

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

II Festa Parets, poble lector
Per segon any consecutiu, el projecte “Parets, poble lector” celebra la seva festa específica al llarg d’una jornada 
que vol ser un punt de trobada anual de tots els amants de la lectura en un ambient lúdic.
La primera edició es va fer el 6 d’octubre de 2013 a la plaça de la Vila. La festa va incloure activitats diverses 
al voltant del llibre i la lectura, com ara recitals poètics, presentacions de llibres, espectacles, tallers, espais de 
participació, jocs, mercats d’intercanvi de llibres usats i de punts de llibre, exposicions, etc. Durant la jornada, 
va tenir lloc la presentació de les Galletres, un producte propi de la vila elaborat pels pastissers locals, dins del 
projecte “Parets, poble lector”.

Enguany, la segona edició de la festa se celebrarà el pròxim diumenge 5 d’octubre, a la plaça de la Vila, entre 
les 11 i les 14 h. Durant el matí, a més d’activitats, jocs, parades de venda i intercanvi de llibres, tallers i espais 
de participació per a totes les edats, també es lliuraran els premis del concurs de fotografia Llegir, quin plaer!, 
convocat per agafar el relleu del premi fotogràfic “El placer de leer” que, fins fa dos anys, organitzava la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de Salamanca i en el qual es premiaven imatges relacionades amb el fascinant món 
de la lectura. En aquesta primera edició, s’hi han presentat un total de 24 fotografies que opten als tres premis 
establerts en les dues categories en les quals es podia participar.

La Festa Parets, poble lector té la ferma voluntat de posar de manifest que Parets ha de ser un referent pel que 
fa al foment del llibre i la lectura.

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

Alto y claro, ordeno y mando

El 6 d’octubre es compliran 80 anys d’un dels moments històrics més 
rellevants del segle XX a casa nostra. Els Fets d’Octubre de 1934 es 
van iniciar amb l’explosió d’esperança que comportava la proclama-
ció de l’Estat Català de la República Federal Espanyola per part del 
president Lluís Companys. El dia, però, va finalitzar amb la majoria 
del govern català, encapçalat pel president, empresonat a Montjuïc. 
Durant les següents setmanes, van ser milers els catalans que van 
acabar entre reixes com a presoners polítics.
Parets del Vallès no es va salvar d’aquesta purga: Joan Brunat Escona, 

Antoni Arimon Farrés, Martí Fèlix Palou, Antoni Bonvilà Serra, Joan Ramon Falgà, Agustí Palou Elías i Martí Bonvilà 
Serra van ser detinguts i van romandre tancats almenys durant dos mesos.
Dies després del Sis d’Octubre, es va restablir una relativa normalitat al país i al municipi, fet que es veu reflectit 
en la diligència que obre un petit llibre de decrets signats entre el 22 d’octubre de 1934 i el 30 d’abril 
de 1935.
La diligència, signada pel secretari Telesforo Piqueras, fa constar que «se ha posesionado de la Al-
caldía de este pueblo el Sr. D. Pedro Aguilá Sors designado Presidente de esta Corporación Municipal 
como único Gestor administrativo por el Sr. Capitán Delegado de la Autoridad Militar»...

PARETS EN IMATGES

Torre de Malla
Foto d’Arántzazu Garcia

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

QUÈ N’OPINES DE...
...la Consulta del 9N?

M. Carmen Arnau
No penso res al respecte, 
no tinc cap interès per la 
política. Crec que potser 
sí que es podrà fer la 
Consulta, tot i que seria 
millor que sortís el No. 
No veig clar els benefi-
cis del Sí.

Dionisio López
No m’agradaria que es 
pogués fer la Consulta, 
crec que la Independèn-
cia seria un fracàs per 
Catalunya i per Espanya. 
Els polítics no expliquen 
clar els beneficis que tin-
dria Catalunya en el cas 
que sortís el Sí.

Andrés Gata
Crec que s’ha de poder 
fer, estem en un país 
lliure i democràtic. És 
molt important poder 
ser lliure per decidir si 
volem el Sí o el No. Crec 
que la Consulta es farà, 
però amb moltes traves 
en el camí.

Raquel Díaz
La Consulta s’ha de fer, 
per saber què en pensa 
el ciutadà al respecte. 
Falta informació deta-
llada per definir-se per 
un Sí o un No. No veig a 
la gent massa motivada 
per aquest tema, n’hi ha 
d’altres més importants.

Susana García
Crec que estem en el 
nostre dret d’opinar al 
respecte i, un cop es faci 
la consulta, sabrem si la 
majoria vol el Sí o el No. 
Estem en un país lliure i 
la independència també 
servirà perquè ens deixin 
de robar el que és nostre.

Albert Núñez
La ciutadania vol canvis, 
necessitem més estabi-
litat a Catalunya. Tenim 
dret a dir com volem que 
sigui el nostre país i la 
democràcia té les eines 
per fer-ho. Jo crec que 
sortirà el Sí i millorarà la 
situació.
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Com vas començar en el món de la pintura?
Primerament, vaig estudiar ceràmica, però ja aleshores m’agradava molt la pintura. De 
fet, m’ho passava molt bé amb la joieria i l’escultura, però, al final, quan tenia uns 22 anys, 
vaig escollir la pintura perquè és més immediata. La ceràmica em portava massa temps. 
De fet, els meus estudis els vaig iniciar a l’Escola Industrial de Barcelona.

De petita ja pensaves dedicar-t’hi?
Sempre m’havien agradat les manualitats, però tampoc de petita pensava a dedicar-m’hi. 
Però després de fer la formació professional i, un cop vaig provar el món de l’art, ja no n’he 
sortit mai.

En què t’inspires?
Durant els últims cinc anys, estic molt centrada en la temàtica marina. Són però paisatges 
marins inventats. Pinto fars, barques, objectes relacionats amb el món marítim, com am-
polles de rom, peixos, meduses... M’he inspirat molt en els colors del mar de països que 
he conegut, com el Senegal. Intento fer quadres que tinguin vida i que siguin molt frescos.

I en quins pintors?
Una de les meves primeres influències artístiques va ser una ceramista que vaig conèixer, 
que era la musa del pintor Abelló de Mollet. Un dia vaig anar al taller de l’Abelló i vaig com-
provar que pintava amb espàtula, mentre que jo ho feia amb pinzell. Ell, sense cap mena 
de dubte, em va influir molt i va fer que canviés a l’espàtula.

On tens els teus tallers?
Tinc un estudi a Parets i un altre a Palamós. A tots dos llocs treballo intensament.

La majoria de les teves obres es poden veure a França...
Fa uns quants anys em van trobar en una fira i van veure alguna cosa interessant en la 
meva obra. Ara estic treballant amb expositors francesos a París, Estrasburg, Lió,... A 
França es valora molt millor a l’artista. Ajuden molt als pintors que comencen. A Espanya 
s’han carregat molt la galeria ‘mitjana’. Aquí, o estàs molt amunt o no pots promocionar 
la teva obra. A l’octubre, algunes de les meves obres es podran veure en una galeria del 
carrer de Petritxol de Barcelona.

Natàlia Villanueva 
Pintora
Natàlia Villanueva és una pintora de 39 anys, nascuda a can Colom de 
Parets. Des de fa anys, té un nom en el món de l’art a França, on es valora 
molt la seva obra.
Natàlia s’inspira en paisatges marins.

M’agrada... 

El mar.
Pintar, per sobre de tot.
M’agradaven grups com Mano Negra, Ampa-
ranoia...
Menjar a El Jardí de Parets.

No m’agrada...

Els odis i enveges.
El llibre ‘Les ombres de Grey’ és un desastre.
No m’interessa la política.
Les poques oportunitats per als qui comencen.

“Intento fer quadres que tinguin vida”

CINEMA
A LA FRESCA

22 h Dr. Trueta
Projecció

de la pel·lícula

Divendres 3 d’octubre

El so d'un Poble 
Un passeig sonor per l'inconscient col•lectiu i 
el patrimoni intangible d'un poble, dibuixat 
des d'un repertori clàssic i tradicional.
Fet amb instruments del luthier Ramon Elias

Diumenge 12 d’octubre de 2014
12 h. Església de Sant Esteve

Concert commemoratiu

A càrrec del trio Cordes del Món:
Ramon Elias (organistrum) 
Marina Serra (violí) 
Ricard Vallina (violí octavat)

dels 1110 anys
de Parets

PROGRAMA


