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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Congelació, reducció i bonificacions han estat les tres directrius per confeccionar les Ordenances fiscals 2015. La proposta de taxes i 
impostos per a l’any vinent es portava a aprovació al Ple del 29 d’octubre, amb força novetats respecte de 2014. El més destacat de la 
proposta, la congelació general, la reducció d’un 3% dels rebuts de l’IBI de tipus urbà i de l’aigua d’ús comercial i domèstic, la fracció 
automàtica del pagament de l’IBI en quatre rebuts per als qui el tenen domiciliat, l’exempció de pagament de l’impost de la plusvàlua 
en casos d’execució hipotecària o dació en pagament i la creació d’una nova taxa per a entitats bancàries amb pisos buits. Pàg. 3

Convocatòria per a 31 places de Plans d’Ocupació

Del 24 de novembre al 25 de desembre podran presentar-se les 
sol·licituds per accedir a la nova convocatòria de Plans d’Ocu-
pació Locals. Com a novetat, els contractes seran de 6 mesos de 
durada. En aquesta ocasió es requeriran 8 perfils professionals 
diferents. Pàg. 7
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Nou aparcament del 
Cementiri municipal, 
amb 33 places
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Parets premia els 
millors estudiants

Un any d’Herm@nados 
@germanats 

Més de 1.000 persones  
fan la marxa El Piolet

Entrevista: 
Teresa Guinovart,
àvia centenària

13 14 17 20

S’abaixen els rebuts de l’IBI i l’aigua

Participació al Pressupost Municipal 2015

Prop d’un miler de persones han pres part en el procés parti-
cipatiu obert a l’entorn del Pressupost Municipal 2015. Plans 
d’ocupació local i polítiques educatives tornen a repetir com a 
propostes prioritzades per la ciutadania. En l’apartat de propos-
tes obertes se n’han recollit més de 300.  Pàg. 4
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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

El silenci dels morts

La terra cobra el delme. No parlem,
però, dels morts i fem-nos lentament
al pensament que alguna cosa d’ells
és molt a prop.
  Visquem-ne acompanyats
com si només ens departís una paret de fum
que priva sols de veure’ns. Llur silenci
se’ns fa sensible, de vegades,
intensament, en un record.
No deixis de voltar-te
de les seves imatges. Cada dia
posa’ls flors al costat, per si poguessin
sentir la flaire de les roses.
  Què sabem de cert
de llur manera d’ésser? Preservem les coses
que van tocar, deixem-les allà on eren,
quietament. I potser un dia
se’t manifestaran.
  I si no ho fan, espera
pacientment, contemplativament,
tota la vida. Viu la teva vida
mesclada amb ells.
  Usa dels morts així.

Joan Vinyoli

El Niu d’Art de Parets participarà en l’acte del 30è 
aniversari dels poemes que se celebrarà al Cementiri 
Municipal de Parets, el pròxim dissabte 1 de novem-
bre a partir de les 12 h. 
L’Ajuntament ha publicat un recull dels poemes que 
podeu llegir en les 30 plaques col·locades al llarg 
d’aquests 30 anys. 
La mort no és més que un pas que ens arriba a tots 
com una fita necessària i que hem d’acollir amb res-
pecte i dignitat. La poesia és un mitjà de reflexió i de 
consol, un punt de serenitat i d’esperança. 
El poema de Joan Vinyoli és el que s’instal·larà per a la 
Diada de Tots Sants d’enguany i que serà llegit durant 
el recital que oferirem els membres del Niu d’Art.

Agraïment 

El passat 18 d’octubre es va jugar a les pistes de pe-
tanca de Ca n’Oms el tradicional torneig anual de pe-
tanca. Volem agrair a l’alcalde de Parets, Sergi Min-
gote, la seva presència durant el lliurament de premis 
als classificats, així com a la junta de Ca n’Oms per 
la seva col·laboració.
Josep Bauló

Inauguració del local de joguines solidàries

Aquest mes d’octubre ha tingut lloc la inauguració 
de l’espai de joguines solidàries de l’entitat Parets 
Contra el Càncer. Malauradament, i per motius per-
sonals que no podia deixar de complir, la meva dona, 
Encarna Ballesteros, no va poder assistir-hi. 
Vull posar de manifest que, tot i no ser-hi aquell dia, 
ella ha estat una part fonamental en la meva decisió 
de cedir aquest local, situat al carrer de Josep Pla, 
núm. 7, per destinar-lo a fins solidaris. 
Esteve Nadal Mompart

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 30 octubre
-A les 16.30 h, al Club Sant Jordi, Castanyada: berenar, castanyes, pa-
nellets i ball amb Choffers.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia al voltant de la lectura del 
llibre Petita història de Paco Candel, de Genís Sinca.

Divendres 31 octubre
-A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms, Castanyada: berenar, castanyes, pa-
nellets i ball amb Dani.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: contes de cas-
tanyada. 
-A les 17 h, al Casal Can Butjosa, Castanyada 2014: tallers infantils a 
càrrec de l’APRE i, a les 22 h, concert amb l’actuació dels combos dels 
alumnes del CEM Maria Grever i del grup Depalet Band.

Dissabte 1 novembre
-A les 12 h, al Cementiri Municipal, presentació de la publicació Versos 
d’absència. Recull de poemes per Tots Sants 1984-2014, descoberta de 
la placa d’un poema de Joan Vinyoli, recital poètic a càrrec del Niu d’Art 
i concert a càrrec del duet Cordes del Món. 
-De l’1 al 16 de novembre, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, exposi-
ció ‘Parlem-nos!’ amb motiu dels 50 anys de la publicació d’Els altres 
catalans de Paco Candel.

Diumenge 2 novembre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida de la 
Diada de la Bici.
-A les 17 h, a la Sala Basart Cooperativa, espectacle de cultura roma-
nesa. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Losers. 

Dilluns 3 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Aiguaneix de poesia. 

Divendres 7 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte.
 
Dissabte 8 novembre
-De 10 a 14 h, al Club Sant Jordi, acapte de sang.
-A les 9.30 h, als voltants del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 
VIII Cros esportiu.
-A les 16 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, presentació 
dels equips de futbol sala.
A les 18.30 h, Teatre Can Rajoler, desfilada solidària infantil. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: Monólogos 10 
amb Chuki i El Monaguillo. 

Diumenge 9 novembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Petits prínceps. 

Dilluns 10 novembre
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai del lector.

Dimarts 11 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola.

Dimecres 12 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada L’api-
cultura, què està passant amb les abelles. 

Dijous 13 novembre
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada Casa 
eco, l’alternativa als contaminants d’ús diari.

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

A dos mesos de tancar l’any, el ritme es torna enca-
ra més vertiginós. És l’hora de posar sobre la taula 
la planificació del proper exercici. Des de la torna-
da de vacances hem estat treballant en la propos-
ta d’elaboració del document d’Ordenances Fiscals 
2015 i també amb el pressupost municipal, dos 
instruments imprescindibles per a la planificació 
d’actuacions i per prestar serveis a la ciutadania.  
Reduir la factura fiscal ha estat sempre la nostra 
voluntat i per a l’any vinent crec que ja puc avançar 
que podrem rebaixar el rebut de l’IBI i de l’aigua en 
un 3%. Aquesta és una de les mesures de les quals 
en surt beneficiada tota la ciutadania, si bé n’hi ha 
moltes d’altres, en concepte d’ajuts o bonificacions 
que estan adreçades a les persones amb una situació 
econòmica més desfavorable. 
En l’apartat de gestió dels recursos municipals, 
aquest és potser el fet actual més destacat, però com 
a alcalde de Parets n’hi ha d’altres que m’han copsat 
especialment. 
El primer, l’aniversari de la Teresa Guinovart. Un dia, al 
Casal Sant Jordi, la vaig abraçar per l’esquena i li vaig 
dir: “d’aquí a poc vindré a casa teva a felicitar-te pels 
teus 100 anys”. Ella va esclatar a riure i –segons em 
deia la família- els darrers dies comentava que de ben 
segur no me’n recordaria d’anar-hi. Diumenge passat, 
vam estar junts per celebrar els seus 100 anys. Va ser 
un dia realment alegre. Teresa, per molts anys! 
I per molts anys també a la nostra escola bressol mu-
nicipal La Cuna i al projecte Herm@nados @germa-
nats, que fa un any i als infants del consell d’infants, 
amb qui vaig compartir una bona estona i fer-los al-
guns encàrrecs especials. 
Parets, per molts anys!

IBI i aigua s’abaixen un 3%; la resta es congela

Abaixar el rebut de l’IBI urbà i el rebut de l’aigua un 3%, reduir un 50% la tarifa de la piscina i del pavelló municipal per 
a famílies nombroses i monoparentals, establir una taxa per a les entitats bancàries amb pisos buits i una per a l’ús 
dels futurs horts urbans i congelar la resta de taxes i impostos municipals són algunes de les propostes recollides en 
el document d’Ordenances Fiscals 2015 que tot just anit es portava a aprovació del Ple de l’Ajuntament. 
Els criteris per confeccionar la proposta de taxes i impostos han estat sobretot el reajustament de la factura fiscal, 
amb la congelació de la major part dels rebuts, però amb una reducció tant de l’IBI urbà com de la taxa de l’aigua, de 
les quals se’n beneficiarà el conjunt de la ciutadania. Els ajuts a les famílies i persones amb una situació econòmica 
més complexa i la reactivació econòmica han estat novament la directriu de treball de les taxes i preus públics.

Congelació, reducció i bonificació 
Es congelen gairebé la totalitat de taxes i impostos, és a dir, que els rebuts no pugen. 
S’aplicarà una reducció del 3% en la taxa de l’aigua per a ús domèstic i comercial i en l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
de tipus urbà. En aquest cas, els rebuts baixen. A més, en el cas de l’IBI, tothom qui el tingui domiciliat, de manera 
automàtica, tindrà el fraccionament del pagament en quatre rebuts que es giraran els mesos de març, juny, octubre i 
desembre. 

Noves taxes i noves bonificacions
L’aplicació d’un 50% de reducció de la tarifa de la piscina municipal i del pavelló municipal per a les famílies nombro-
ses i monoparentals és una de les novetats en l’apartat de bonificacions en l’apartat social. Es complementa amb una 
nova normativa que deixa exempt de pagament de l’impost de la plusvàlua per a les transmissions per execució hipo-
tecària o dació en pagament. D’altra banda, s’incorpora una taxa per l’inici de tramitació d’expedient per a les entitats 
bancàries que disposen de pisos buits així com una taxa de 10 euros mensuals per a l’ús dels futurs horts urbans, si 
bé els 6 primers mesos seran sense càrrec. En l’àmbit comercial, amb voluntat d’incentivar el comerç de proximitat, 
es bonifica el 100% de la taxa d’activitats a aquelles empreses que donin d’alta el seu negoci als carrers Major, Sant 
Antoni o al mercat sedentari de l’Eixample. També en matèria de comerç, els mitjans de comunicació municipals faran 
campanyes promocionals amb inserció de publicitat a preus més reduïts. A més de les novetats, es mantenen el seguit 
de bonificacions i ajuts socials iniciats anys anteriors, que reproduïm en aquesta mateixa pàgina.

IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS

Bonificacions i ajuts socials

Bonificació del 20% de l’IAE, amb un màxim de 20.000 euros, a les em-
preses que contractin un mínim de 5 persones de manera indefinida a 
través de l’SLOP.

Exempció de pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a 
les persones amb discapacitació del 33% o superior.

Bonificació del 75% en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica als 
propietaris de vehicles elèctrics o bimodals o que utilitzin exclusivament 
com a combustible biogas, gas natural comprimit, gas liquat, metà, me-
tanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i que acreditin que no poden 
utilitzar un carburant contaminant.

Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació, 
incapacitat permanent i viduïtat, majors de 60 anys que acreditin escassa 
capacitat econòmica. 

Bonificació de 6 euros en el rebut de la taxa mediambiental a les persones 
que facin ús de la deixalleria un mínim de 10 vegades/any.

100% de bonificació de la taxa de teleassistència domiciliària a les perso-
nes majors de 80 anys que viuen soles al domicili i d’un 25, 50, 75 o 100% 
a les persones menors de 80 anys amb escassa capacitat econòmica, 
segons valoració de serveis socials.

Bonificacions d’entre el 25, 50, 75 i 100% de la taxa del servei d’atenció 
psicològica, segons valoració dels serveis socials. 

Taxa piscina: bonificacions de fins al 50% segons si és resident al muni-
cipi, jubilat o pensionista major de 60 anys o grup escolar i del 100% per 
a persones amb discapacitat del 33% o superior.

Taxa de transport urbà: Exempció als pensionistes per jubilació, incapa-
citat permanent i viduïtat majors de 60 anys i a les persones amb disca-
pacitat del 33% o superior i mobilitat reduïda.

Impost de Béns Immobles

 Baixada del 3% en l’IBI de tipus urbà. Congelació IBI tipus industrial.
 Rebuts domiciliats: fraccionament en 4 pagaments, els mesos de març, juny,  
  octubre i desembre.
  
        Bonificacions:

 40% de bonificació a les famílies nombroses
 50% de subvenció en els rebuts dels habitatges de protecció oficial
 50% de bonificació per als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament 
 tèrmic o elèctric d’energia solar
 50% de bonificació per als habitatges de lloguer que obtinguin la qualificació 
 definitiva de protecció pública
 Reducció de 60 euros per rebut als jubilats amb ingressos reduïts o que 
 acreditin poca capacitat econòmica 
 60 euros de reducció en els rebuts de pesones aturadesFraccionament

50% reducció de la tarifa de la 
piscina i pavelló per a famílies 
nombroses i monoparentals

Principals novetats

Taxa per a l’ús d’horts urbans. 
10€ mensuals 

Impost de plusvàlua
Exempció per execució hipotecària 
o dació en pagament

Taxa per a entitats bancàries 
amb pisos buits

Reducció d’un 3% la taxa de l’aigua per 
a ús comercial i domèstic

100% bonificació en la taxa activitats per 
implantar negoci als carrers Major, Sant 
Antoni o mercat sedentari de l’Eixample



30 d’octubre de 20144 ACTUALITAT

932 persones, 168 més que l’any passat, han pres part al 
procés de participació al Pressupost Municipal 2015 dut 
a terme per l’Ajuntament de Parets entre el 26 de setem-
bre i el 13 d’octubre. Les propostes més votades donen 
prioritat a la convocatòria de Plans d’Ocupació Local, 
l’increment dels recursos destinats a les polítiques edu-
catives (escoles bressol municipal, beques menjador..) i 
l’augment dels recursos destinats a ajuts socials.

Dones d’entre 31 i 50 anys, les més participatives
De les 932 persones que han participat en el procés, 764 
han respost a les enquestes que s’han fet a la via pública, 
55 han emplenat la butlleta i l’han dipositat a les urnes 
ubicades als equipaments municipals, 130 ho han fet a 

través de la pàgina web i 17 han estat nul·les. Pel que fa 
a la participació per sexes, un 66% de les butlletes han 
estat de dones (618) i un 34% d’homes (314). Quant a 
les franges d’edat, la que més participació ha registrat 
ha estat la de 30 a 55 anys (54%) seguida de la de 16 a 
30 (28%) i per últim la de majors de 55 anys amb un 18%. 

La prioritat 1: continuar fent Plans d’Ocupació Local
El procés de participació es plantejava, com en edicions 
anteriors, en dos blocs. D’una banda, en la priorització de  
6 propostes i de l’altra, en l’aportació de propostes ober-
tes. En l’apartat de priorització, l’ordre, segons el nombre 
de vots, ha estat el següent:
1.Continuar oferint Plans d’Ocupació Local

2.Incrementar els recursos per a polítiques educatives
3.Incrementar els recursos destinats a ajuts socials
4.Ampliar l’oferta formativa gratuïta per a aturats i atu-
rades
5.Manteniment de la via pública: arranjament de voreres 
i renovació de l’arbrat en mal estat
6.Manteniment de la via pública: repavimentació de car-
rers
En l’apartat de propostes obertes s’han rebut 344 sugge-
riments, d’entre els quals els més reiterats són l’arranja-
ment de les finestres de les aules d’educació infantil de 
l’escola Pompeu Fabra, imposar sancions als propietaris 
dels gossos que no recullen els excrements de la via pú-
blica o fer un cinema. 

Prop de 1000 persones participen en el Pressupost Municipal 2015
Més de 700 persones prioritzen els Plans d’Ocupació Local com a acció a desenvolupar per l’Ajuntament

La creació de Plans d’Ocupació Local per 
fomentar la inserció al mercat laboral, la 
proposta més votada pels paretans

L’increment dels recursos per a polítiques 
educatives i per a ajuts socials han estat 
la segona i tercera acció prioritzada

Actualment s’està treballant en l’elaboració 
del pressupost municipal, que es portarà a 
aprovació del Ple el 19 de novembre

La participació en el pressupost municipal  
creix un 21% respecte de l’any passat, amb   
un total de 932 enquestes emplenades
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Suport emocional a les persones cuidadores
La Diputació de Barcelona ha iniciat la 5a edició dels 
Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) per 
a persones cuidadores. En aquesta edició participen 
67 municipis, un d’ells Parets del Vallès. La regidora 
de Benestar Social, Susanna Villa Puig, ha inaugu-
rat, aquest octubre al casal Sant Jordi, el grup que 
acull aquest municipi. Els Grups de Suport Emocional 
i Ajuda Mútua (GSAM) són una modalitat d’intervenció 
psicosocial que pretén reduir l’impacte negatiu de la 
cura que a vegades poden experimentar els cuidadors 
i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat de 
vida de les persones en situació de dependència. En 
el cas de Parets del Vallès, el grup tindrà una durada 
de 8 sessions de 2 hores que es realitzarà cada dijous 
de 10 h a 12 h al Casal Sant Jordi. 

Tasques de poda de l’arbrat viari
El pròxim 3 de novembre començaran les tasques de 
poda de l’arbrat viari del municipi. Enguany es preveu 
l’actuació en 6.500 arbres de la xarxa viària. L’encarre-
gada de la poda serà l’empresa TrimHabitatge SL, que 
comptarà amb tres equips elevadors, dues màquines 
trituradores i els vehicles necessaris per a la recollida 
de residus. Per dur a terme la recollida de branques i 
la neteja de carrers, l’empresa contractarà un mínim 
de 6 persones per mitjà del SLOP. Es preveu que les 
tasques estiguin totalment enllestides a finals del mes 
de desembre.

L’Ajuntament de Parets, a l’Animaladda 2014
Un any més, l’Ajuntament de Parets i l’empresa Help 
Guau han instal·lat un estand al Palau Sant Jordi amb 
motiu de la mostra Animaladda 2014. L’objectiu de la 
fira és aconseguir l’adopció dels animals recuperats 
al municipi, així com donar a conèixer el protocol que 
cada administració fa amb els animals abandonats. 
En aquesta edició es van adoptar 5 dels gossos tro-
bats a Parets, un 30% dels cans que actualment estan 
en custodia al centre Help Guau. 

Connecta a l’APP de RAP107 FM
RAP107 Fm estrena una nova manera d’estar con-
nectats a la ràdio de manera fàcil, còmoda i des de 
qualsevol lloc del món. Es tracta de l’aplicació per 
a telèfons mòbils i tablets que ja es troba disponi-
ble per descarregar de manera gratuïta al Play Sto-
re de google: https://play.google.com/store/apps/
details?id=net.enantena.enacastandroid.rap107.
Escoltar la ràdio en directe, escoltar programes antics, 
llegir les notícies del web, consultar el temps o veure 
les publicacions a twitter, són algunes de les coses 
que trobareu a l’APP de RAP107 Fm.
L’aplicació de moment només està disponible per a 
telèfons Android, però pròximament també estarà 
disponible per a usuaris d’Apple, com per exemple, 
usuaris d’Iphone.

EN 2 MINUTS...

L’Ajuntament de Parets obrirà la tercera convocatòria per 
a la contractació de 31 persones en el marc dels Plans 
d’Ocupació Local d’aquest 2014.
En aquesta ocasió, els perfils sol·licitats responen a 8 
projectes municipals:

- 8 persones de reforç a les escoles.
- 3 auxiliars de la llar.
- 1 dinamitzador/a juvenil.
- 2 conserges.
- 2 agents cívics.
- 1 persona per a manteniment d’edificis municipals.
- 13 operaris/es de via pública.
- 1 persona per al desenvolupament del projecte de fac-
tura electrònica i documents electrònics.

Com a novetat, en aquesta ocasió, el contracte es forma-

litzarà per un període de 6 mesos i un 70% de la jornada 
laboral.
A partir del 24 de novembre, i un cop sigui aprovat pel 
ple municipal, s’obrirà el període de presentació de sol-
licituds que finalitzarà el pròxim 5 de desembre.  
La presentació de les candidatures es podrà fer a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC). 
Els requisits específics de cada perfil es publicaran al web 
www.parets.cat, a l’apartat de l’SLOP.
Això no obstant, tots els candidats hauran de complir uns 
requisits comuns: tenir la nacionalitat espanyola, de qual-
sevol país de la UE o bé permís de treball, estar en situació 
legal d’atur, no haver participat en cap Pla d’Ocupació en 
els darrers 12 mesos, estar inscrit al Servei Local d’Ocu-
pació (SLOP) i estar empadronat al municipi abans de la 
data d’aprovació inicial d’aquestes bases.  

31 places de Plans d’Ocupació abans de finals d’any
Del 24 de novembre al 5 de desembre podran presentar-se les sol·licituds per accedir-hi

ATUR
Parets registra 36 persones aturades menys 
al mes de setembre
Segons l’avanç de les dades d’atur publicades per l’Ob-
servatori del Mercat Laboral del Vallès Oriental, 36 per-
sones del municipi s’han inserit laboralment durant el 
passat mes de setembre, fet que ha permès un descens 
de l’índex d’atur d’un 2,41% respecte del mes anterior.
Pel que fa a les dades generals de la comarca, el Vallès 
Oriental registra una reducció moderada en el nombre 
d’aturats, d’un 0,52%, amb un total de persones sense 
ocupació de 33.918 a finals del mateix mes.
L’Ajuntament de Parets del Vallès continua desenvolupant 
accions específiques destinades a fomentar la contracta-
ció, l’ocupació i la qualificació de les persones inscrites 
al SLOP.

Un curs d’Acces, novetat a l’oferta formativa  
de l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació de Parets, SLOP, ha programat 
una nova oferta formativa adreçada a persones en atur 
del municipi que siguin usuaris/es del servei.
La proposta per als mesos de novembre i desembre són 
cursos de plataformes elevadores; carretoner/a retràc-
til; carretoner/a frontal; manipulador/a d’aliments; Excel; 
Contaplus i, com a novetat, un curs d’Acces.
Tota la formació s’imparteix en horari de matí o tarda per 
facilitar-ne l’accés.
Per a més informació es pot consultar la pàgina web 
de l’Ajuntament parets.cat, en l’apartat de formació de 
l’SLOP. Les inscripcions cal fer-les personalment a l’SLOP 
en l’horari habitual d’atenció al púbic.

FORMACIÓ
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Aquest mes d’octubre s’ha procedit a l’obertura defini-
tiva de l’aparcament del Cementiri municipal. Les obres 
d’urbanització de l’aparcament i de l’entorn, que van co-
mençar a inicis de setembre, ja han estat totalment exe-
cutades. L’actuació està inclosa en el Pla de Barris del Pla 
d’Actuació Municipal i ha consistit prioritàriament en la 
redistribució de la posició de les places d’estacionament 
per optimitzar-ne l’espai a més de millorar els accessos 
i l’entorn.
L’actual aparcament disposa de 33 places degudament 
senyalitzades. A la calçada s’ha mantingut la geometria 
existent fins ara i s’hi ha afegit una zona verda al nord de 
l’aparcament per protegir els xiprers.
La reforma manté les lluminàries existents, excepte en 

‘Versos d’absència’, poemes i música, 
amb motiu de la celebració de Tots Sants

La presentació del recull de poemes ‘Versos 
d’absència’, la instal·lació d’una placa amb un poema 
de Joan Vinyoli, un recital poètic a càrrec del Niu d’Art 
Poètic i un concert de música clàssica són els actes 
programats a Parets al voltant de la celebració de Tots 
Sants, que tindran lloc l’1 de novembre, a partir de les 
12 hores, al Cementiri Municipal de Parets del Vallès.
Les activitats començaran amb la presentació del lli-
bret Versos d’absència, un recull dels poemes que per 
Tots Sants s’han instal·lat a les plaques del cementiri 
al llarg d’aquests darrers 30 anys. 
També inclou una breu cronologia històrica de l’espai i 
algunes reflexions sobre la mort. La presentació anirà 
a càrrec de la regidora Susanna Villa.
Posteriorment es farà la descoberta de la placa 
d’enguany, que conté el poema El silenci dels morts, 
de Joan Vinyoli, amb motiu de la commemoració del 
centenari del seu naixement. 
L’acte continuarà amb un recital de poemes inclosos 
al llibret, a càrrec dels membres del Niu d’Art Poètic. 
Per finalitzar, l’espai acollirà un concert de música 
clàssica a càrrec de Cordes del Món.

Horaris especials amb motiu de Tots Sants
El dissabte 1 de novembre, l’horari del Bus urbà de 
Parets serà l’habitual, amb una freqüència de pas de 
30 minuts, matí i tarda. 
Pel que fa a l’obertura del Cementiri municipal, l’horari 
serà el següent:

Fins al divendres 31 d’octubre:
De 10 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabte 1 de novembre:
de 9 a 18 h, sense interrupció
Diumenge 2 de novembre: 
de 9 a 14 h

TOTS SANTS 33 places d’aparcament al Cementiri municipal
L’actuació s’ha executat en un mes i s’inclou en el Pla de Barris del Pla d’Actuació Municipal

aquells casos en què s’ha modificat la ubicació. A l’inte-
rior de l’aparcament s’hi han col·locat noves lluminàries 
entre els xiprers i nous punts de llum davant del cementiri.
L’actuació urbanística ha servit també per modificar l’en-
trada de l’aparcament des de carrer Sant Antoni, fet que 
afavoreix el gir del trànsit rodat i s’ha afegit una nova 
vorera. En la mateixa zona d’accés al parc s’ha habilitat 
un pas de vianants. 
El disseny de les voreres permet el pas de persones amb 
mobilitat reduïda i els encreuaments de la calçada inclo-
uen guals adaptats. 
L’espai s’ha distribuït d’una forma homogènia, per tal d’in-
tegrar l’aparcament dins l’entorn del parc i, alhora, per 
ajudar a protegir la visió dels cotxes estacionats.

12.00 h

Presentació de la publicació
Versos d’absència. Recull de
poemes per Tots Sants 1984-2014

12.10 h

Descoberta de la placa del poema
El silenci dels morts, de Joan
Vinyoli

12.15 h

Recital de poemes de Versos
d'absència a càrrec del Niu d'Art
Poètic

12.30 h

Concert de música clàssica a
càrrec del duet Cordes del Món
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Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. 
“I tu, com la voldries?”

“Tanca els ulls i pensa en la Biblioteca Can Butjo-
sa. Ara digues: què és el que més t’agrada? I el que 
menys? Com la veies quan eres petit? I ara? Com ha 
crescut amb tu? Quin és el teu racó preferit? Com és 
per a tu el follet? On s’amaga? Te l’imagines fent-se 
gran? I ara ... imagina que poguéssis crear nous es-
pais a la biblioteca. Què propossaries?”
L’any 1983 naixia la Biblioteca Can Butjosa, amb un 
projecte i un model que ha estat referència arreu del 
país. Jugar a llegir ha estat la clau. Ara, 31 anys des-
prés, amb el traspàs de relleu de la Mercè Escardó a 
la Gisela Ruiz en la direcció de l’equipament, la biblio-
teca enceta un nou joc entorn de la lectura i dels nous 
temps, en clau de segle XXI. Un joc en què els infants 
i joves hi tenen molt a dir. Totes aquestes preguntes 
i moltes altres formaran part d’un procés de partici-
pació ciutadana que es durà a terme pròximament i 
que, en bona part, es canalitzarà a través del Consell 
d’Infants de Parets del Vallès.

PARTICIPACIÓ

L’Ajuntament de Parets ha donat a conèixer a la ciutada-
nia el projecte d’adequació i ampliació de l’aparcament 
del Camp de les Peces. La reunió, celebrada aquest mes 
d’octubre, també ha servit per recollir les aportacions i 
suggeriments del veïnat.
Aquesta actuació permetrà ampliar i ordenar l’espai desti-
nat a aparcament i millorar la qualitat dels espais públics. 
En concret, es proposa asfaltar de nou l’aparcament ac-
tual i ampliar-lo en més de 800 m2, en el tram paral·lel a 
l’avinguda de Catalunya. Un cop finalitzada l’obra, l’apar-
cament disposarà de 118 places per a l’estacionament de 
vehicles. Els carrils de circulació interiors seran d’un sol 
sentit i tindran una amplària mínima de 5 m.
A causa de l’ampliació, es traslladarà l’actual espai de 
descans situat adjacent a l’aparcament i s’ubicarà a l’in-
terior del parc.
D’aquesta forma es pretén millorar l’ordenació actual, 

El Camp de les Peces guanyarà una trentena de places d’aparcament

així com l’accés als habitatges de la zona, tot ampliant el 
nombre de places d’aparcament.
Un cop col·locats tots els elements d’urbanització que 
s’han d’instal·lar sobre les voreres, aquestes disposaran 
d’un ample mínim de 0,90 m, per tal de permetre el pas 
de persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa als encreuaments de calçada, tots disposaran 
de guals adaptats.
L’obra, inclosa en el Pla de Barris del Pla d’Actuació Mu-
nicipal, respon a la voluntat de l’Ajuntament de Parets 
d’urbanitzar els espais públics del municipi que formen 
part de la trama urbana bàsica, i que actualment disposen 
d’una urbanització inadequada o envellida, i/o manca de 
serveis. L’inici de les obres es preveu a inicis del pròxim 
any i tindrà una durada aproximada de tres mesos. El pro-
jecte ha estat redactat íntegrament pels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Es preveu que les obres estiguin enllestides durant el segon trimestre de 2015

 El projecte ha estat presentat als veïns de la zona i inclou part dels suggeriments plantejats durant la reunió. 
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Programació tardor 2014

Cursos i tallers

27, 28 i 30
de novembre
TALLER DE TÈCNIQUES 
DE MOSTREIG DE 
FAUNA

17, 18 i 19
de desembre

TALLER D’AMFIBIS 
AUTÒCTONS

Dies: Dijous i divendres de 17.30 a 19.30 i diumenges de 10 a 14 h 
Lloc: Escola de la Natura / Preus: Curs  85 €  - Taller  27 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Escola de la Natura de Parets del Vallès · C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès · Tel. 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat · Web: escolanatura.parets.cat
CC: ES40 2013 0057 1102 00724059
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h

*Per confirmar la reserva caldrà fer el pagament de l’activitat

Programació tardor 2014

D’ASTRONOMIA
S E S S I O N S

14
NOVEMBRE

divendres a les 20 h

LES PLÈIADES

12
DESEMBRE

divendres a les 20 h

CONSTEL·LACIÓ
D’ORIÓ

Horaris: de 20 a 21.30 h
Lloc: Observatori Astronòmic Pau Vila
Preu: Gratuït

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Escola de la Natura de Parets del Vallès · C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès · Tel. 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat · Web: escolanatura.parets.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h

Una vegada reservada l’activitat, i degut al nombre limitat de places, s’haurà 
de confirmar l'assistència 2 dies abans de la sessió
En cas de condicions meteorològiques adverses, només es farà la xerrada 
audiovisual

PÚBLIC FAMILIAR/ADULT AMB NENS A PARTIR DE 10 ANYS
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FORMACIÓ 

Impulsa el teu negoci amb els nous cursos 
de formació per a empreses i emprenedors
Fomentar el desenvolupament econòmic d’empreses, co-
merços i emprenedors centra el nou programa de forma-
ció gratuïta del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajun-

tament de Parets del Vallès.
Per a aquesta tardor s’han programat cursos en diferents 
àmbits i especialitats, que s’impartiran a la Sala Coope-
rativa o al Centre de Recursos Empresarials La Marineta i 
que donen resposta a les necessitats actuals del mercat.
‘Metodologies per vendre i millorar els nostres establi-
ments i comerços’; ‘10 claus per vendre més al segle XXI’ 
i ‘La teva empresa i els teus productes es poden vendre 
a l’exterior’ són algunes de les accions formatives que 
es duran a terme fins al mes de desembre i que tenen 
l’objectiu de desenvolupar metodologies per adaptar els 
comerços i PIMES a l’actual context econòmic i social.
Les inscripcions ja es poden fer a través del correu elec-
trònic promocio.economica@parets.cat o bé a l’SLOP, al 
carrer Major, 1.
Tots els cursos són gratuïts, subvencionats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets.

Crear, jugar, reciclar i, sobretot, compartir activitats amb 
els pares i mares, són alguns dels objectius dels tallers 
en família que la Impremta-Papereria Farrés ha posat en 
marxa aquest mes d’octubre. Bijuteria, joguines, guarni-
ments... tot hi té cabuda al laboratori de treballs manuals 
d’aquest establiment creat per deixar volar la imaginació 
de grans i petits. 
La idea neix de la mà de l’Anna Nieto amb la finalitat 
d’estimular la creativitat dels infants i, alhora, compar-
tir amb els pares o d’altres familiars un temps d’oci on 
posar en comú l’experiència de treballar amb les mans. 
Tots els materials que s’utilitzen són d’ús quotidià, i es 
converteixen en veritables obres d’art en mans dels petits. 
A més del vessant lúdic, els tallers pretenen fomentar el 
reciclatge, i potenciar la part didàctica i educativa amb 
l’aprenentatge de noves tècniques de manipulació i ex-

Crear i compartir als tallers en família de la Papereria Farrés

perimentació amb els diferents elements que s’utilitzen. 
També, un cop cada mes s’organitzen monogràfics on es 
pot aprendre a cosir, brodar, fer bijuteria o l’art d’estampar 
bosses, entre moltes d’altres.
L’activitat, d’una hora i mitja de durada, està adreçada 
a nens i nenes a partir dels 6 anys que hauran d’anar 
acompanyats d’un familiar. Isabel Farrés, una de les pro-
pietàries de la botiga, es mostra “molt il·lusionada amb 
aquest projecte. Teníem un espai infrautilitzat que ara 
acull els nens i nenes i els seus familiars. Quan l’Anna 
ens va proposar posar-ho en marxa ens va semblar una 
idea genial, perquè l’oferta a Parets, en aquest sentit, és 
molt limitada.”
Per a més informació i inscripcions: tallercreatiu@gmail.
com; als telèfons 669 88 26 89 i 93 573 04 52 o adreçar-
se a la Impremta-Papereria Farrés.

Els tallers estan pensats com un espai d’oci on experimentar i estimular la imaginació dels infants
Xerrada sobre Bioneuroemoció al Fisio-Spa
Avui dijous, 30 d’octubre, a les 19 h, el Centre Fisio-
Spa ha programat una xerrada gratuïta sobre Bioneu-
roemoció. Albert Vives explicarà com ens afecten les 
emocions i com aquestes acaben influint en la nostra 
vida diària i en la nostra salut. Aquesta activitat forma 
part del cicle de conferències que el Centre Fisio-Spa 
programa de manera habitual com a complement a les 
teràpies que du a terme al local del carrer Empordà.

Postres gratis al Restaurant La Salut
El Restaurant La Salut de Parets et convida a les pos-
tres! Per poder participar cal que facis la foto del teu 
plat mentre dines, que la comparteixis amb els teus 
amics, i ells et donaran les postres gratis. Podeu tro-
bar tota la informació al facebook del restaurant.

Sopar amb espectacle a La Candela
El Restaurant La Candela organitza sopars amb es-
pectacle. El pròxim, a càrrec de David Maki i Tito Titola, 
tindrà lloc el divendres 26 de novembre, a les 21.30 h. 
Per fer la reserva cal adreçar-se al restaurant, a l’av. 
de Francesc Macià, 11.

La joieria El Mirall obre un nou local
A mitjan novembre, la joieria El Mirall obre un nou local 
al carrer Major, tot just davant de l’edifici de l’Ajunta-
ment. Aquest serà el segon establiment a Parets des 
que, ara fa uns anys, el negoci va traslladar la seva 
activitat a l’avinguda de Catalunya, després de prop 
de dues dècades instal·lats al Barri Antic.

Sorteig i regals al Bar Restaurant Quibus
El Bar Restaurant Quibus sorteja, entre els seus cli-
ents, un regal cada mes. Per cada consumició, el per-
sonal lliura un tiquet que dóna dret a participar en el 
sorteig mensual de productes i regals. Entre els premis 
es poden obtenir telèfons mòbils, bicicletes, viatges i 
un grapat de premis més. 

Vermuts musicals al Bar La Plaça
El CEM Maria Grever i el Bar La Plaça, amb la col-
laboració del Museu Etnològic de Barcelona, organit-
zen un cicle de vermuts musicals oberts a tota la po-
blació. Els concerts tenen lloc en diumenges alterns, 
a partir de les 12 h. La pròxima sessió serà diumenge 
2 de novembre, amb MDT música mediterrània i Jazz.

Èxit de la primera nit de tapes al Mercat 
Aquest mes d’octubre, el Mercat municipal situat a 
l’Eixample ha celebrat la I Nit de tapes. La trobada 
gastronòmica ha servit per donar a conèixer les bo-
tigues que recentment s’han instal·lat a l’espai. Ac-
tualment compta amb 7 parades: una fruiteria, una 
peixeteria, una pollastreria, un forn de pa, una para de 
de carn, una parada d’encurtits i un bar.

EN 2 MINUTS...
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novembre2 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Losers

La comèdia romàntica 
de la temporada, un èxit 
de públic i de crítica

de Marta Buchaca

Venda per internet al web:

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’

Foto: David Ruano

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

novembre8 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

Monólogos 10

Dos genis de l’humor en acció per 
fer-nos viure l’ambient del Club de la 
Comèdia en directe

d’Eduard Biosca

Venda per internet al web:

novembre16 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Sometimes too 
much ain’t enought

Un concert trepidant 
farcit de ballables de 
R&B i soul

The Excitements

Venda per internet al web:

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’
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COL·LABORACIÓ

CONSUMSCAC

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

Avís sobre els pagaments per la compra d’aplicacions o subscripcions 
mitjançant la factura del mòbil
Des de fa un temps, les companyies de telefonia permeten la compra de continguts digitals, 
aplicacions, subscripcions, etc. des de terminals mòbils o qualsevol altre dispositiu. El més 
còmode d’aquestes compres és que ni tant sols és necessari pagar amb la targeta bancària 
o per transferència al nostre compte, sinó que se’ns carrega la despesa en el proper rebut 
del mòbil o mitjançant un descompte en el saldo prepagament. 
En aquests tipus de continguts hem de tenir en compte que, a diferència dels missatges 
premium o la tarifació addicional,  de moment no ens podem acollir a deixar de pagar davant 
la discrepància, ja que no existeix una normativa que ho reguli així. 
Alguns usuaris utilitzen el servei de forma conscient: compren aplicacions i s’hi subscriuen 
de forma correcta. Però cada cop més, arriben factures amb compres no reconegudes pel 
client i amb subscripcions d’origen presumptament fraudulent ja que poden arribar-nos 
mitjançant algun codi maliciós o un virus informàtic. 
Fins ara, l’usuari podia demanar la restricció d’aquest tipus de serveis mitjançant una trucada 
en la qual es comunicava a la companyia la restricció preventiva, de la mateixa manera que 
els premium o les trucades de tarifació addicional. Aquesta eina era molt útil, sobretot en 
població de risc, com els menors o les persones grans. Però, darrerament i aprofitant que 
encara no hi ha una normativa que reguli aquest tema, algunes companyies de telefonia 
mòbil han traspassat la responsabilitat a l’usuari i l’obliguen a donar-se d’alta a una pàgina 
web, on ha d’emplenar primer un formulari d’alta i, després, restringir possi-
bles aplicacions entrants, cosa que dificulta enormement donar-se de baixa 
d’aquests serveis. 

Reconeixement de la Cambra de Comerç a tres empreses paretanes

Les companyies paretanes Construcciones y Edificaciones Gomis, SL; Ferret Ceràmica 
Tradicional SL i Gemalto SP han estat tres de les deu empreses de la comarca reco-
negudes enguany amb la placa commemorativa i el guardó que atorga la Cambra de 
Comerç, en reconeixement al seu esforç i consolidació en el temps a aquells comerços 
i establiments que aquest any fan un aniversari rellevant. 
Construcciones y Edificaciones Gomis, SL i Ferret Ceràmica Tradicional SL celebren 
aquest 2014 el seu 75è aniversari, mentre que Gemalto SP rebia el reconeixement pels 
seus 50 anys de trajectòria empresarial. 
L’acte, celebrat a La Casa Llotja de Mar de Barcelona, va comptar amb la presència del 
president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Ramon Pascual, i del 
Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

Tres empreses amb història: Gomis, Ferret i Gemalto
L’any 1939, Josep Gomis Bauza va fundar una petita empresa constructora a Parets, que 
amb el temps es convertiria en Construcciones y Edificaciones Gomis S.L. Avui forma 
part de diferents entitats d’àmbit comarcal, autonòmic i indirectament estatal.
L’origen de Ceràmiques Ferret es remunta a l’any 1939, quan Joan Ferret va decidir invertir 
en una fàbrica de material de construcció. Aleshores, tots els materials eren fets a mà.
A finals dels anys 70, l’empresa comença la fabricació del fang manual per a paviments
tal com es coneix ara.
Gemalto és una empresa dedicada a la fabricació i comercialització de targetes 
intel·ligents i d’altres productes de seguretat digital. Gemalto es va fundar fruit de la 
fusió d’Axalto i Gemplus International SA.

L’Ajuntament de Parets i la UPC treballen en innovació i desenvolupament
L’Ajuntament de Parets i la UPC han mantingut aquest mes d’octubre una reunió de treball centrada, en aquesta ocasió, en els àmbits de 
la formació i l’ocupació. L’objectiu ha estat concretar la primera acció al voltant d’aquest eix. El treball es materialitzarà en un seguit de 
tallers pràctics amb estratègies de foment de la creativitat a les empreses. També es treballarà en l’impuls del doctorat industrial per tal 
que els joves de Parets puguin dur a terme els seus projectes de fi de carrera a les empreses paretanes i, en col·laboració amb el Servei 
Local d’Ocupació, per cobrir perfils específics sol·licitats per les companyies -que no trobin resposta amb els usuaris de la borsa de tre-
ball- amb alumnes del municipi estudiants de la UPC. En el marc de les jornades, també es preveuen xerrades als centres educatius per 
part del professorat de la UPC, per tal d’estimular i despertar l’interès per les professions tècniques.
La primera trobada va girar entorn de la innovació i es va concretar en l’organització d’un seguit de reunions i ponències sobre els instru-
ments que estan a l’abast de les empreses en el desenvolupament de I+D. 
Les sessions tractaran sobre els ajuts, recursos i mitjans de finançament que les companyies tenen a la seva disposició quant a innovació 
i desenvolupament, i en l’assoliment dels reptes específics que es plantegen en la millora dels seus negocis i productes, posant-les en 
contacte amb responsables de grups d’investigació que puguin resoldre cada un d’aquests reptes i aportant solucions personalitzades 
per a cada companyia. Les sessions inclouran exemples pràctics i visites tancades a les empreses que ja desenvolupen projectes en 
aquest àmbit.

RECONEIXEMENT
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La Cuna, bressol de 1350 infants, bufa 25 espelmes 
L’Escola Bressol Municipal la Cuna ha fet 25 anys. Per 
celebrar l’efemèride, el centre ha programat tot un seguit 
d’activitats que tindran lloc al llarg d’aquest curs escolar. 
El primer dels actes, al qual van assistir prop de 300 per-
sones, ha tingut lloc aquest mes d’octubre i ha consistit 
en una visita a les instal·lacions, una festa infantil i la 
bufada d’espelmes del pastís d’aniversari.
A la celebració no hi van faltar les famílies, antics alum-
nes i professorat, així com els tres alcaldes que, en els 
darrers 25 anys, han estat al capdavant de l’Ajuntament i 
han donat suport al seu projecte educatiu.
L’Escola bressol la Cuna va iniciar la seva activitat com 
una instal·lació destinada a tenir cura dels infants dels 
treballadors de la fàbrica tèxtil la Linera. L’any 1967, co-
incidint amb el tancament de l’empresa, l’activitat es va 
aturar fins que el 1989, després de la cessió dels terrenys 
a l’Ajuntament, s’inaugurava l’actual centre.
Al llarg d’aquests 25 anys de funcionament han passat 
per l’escola bressol prop de 1.350 infants. En l’actualitat 
La Cuna té una capacitat per acollir cap a un centenar de 
nens i nenes d’entre 0 i 3 anys.

Prop de 300 persones van assistir al primer dels actes i a la bufada d’espelmes del pastís d’aniversari. Les activitats es perllongaran durant tot el curs escolar

Proposar idees sobre els usos que ha de tenir el futur 
Casal de Joves de Cal Jardiner, assessorar sobre dife-
rents demandes dels escolars de la població i representar 
el municipi de Parets a la Festa dels Xuklis, que tindrà 
lloc el 13 de desembre al Zoològic de Barcelona, són els 
tres encàrrecs que l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va 
transmetre als 18 consellers i conselleres que integren el 
Consell d’Infants 2014-15. La constitució formal d’aquest 
curs es va dur a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
el passat 16 d’octubre, i va servir per donar la benvinguda 
als nous membres d’aquest òrgan de participació. L’alcal-
de va fer també el lliurament dels carnets de conseller/a a 
cada un dels membres del Consell, integrat per alumnes 
de 5è i 6è de primària de totes les escoles paretanes.
A partir d’ara, el Consell d’Infants es reunirà un cop al 

mes i està previst la celebració d’un nou plenari cap al 
mes de juny.

Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya
Dos dels consellers paretans representaran el nostre 
municipi en el nou Consell Nacional d’Infants i Adoles-
cents de Catalunya (CNIAC), que es constituirà el 20 de 
novembre a Barcelona coincidint amb el Dia Universal de 
la Infància. 
El Departament de Benestar Social i Família de la Genera-
litat impulsa aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu 
i de participació, que pretén representar els interessos 
dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als 
organismes competents i opinar sobre aquelles propostes 
que afectin els infants.

Dos consellers representaran Parets al nou Consell Nacional d’Infants de la Generalitat
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, demana al nou Consell d’Infants que proposi idees sobre els futurs usos del Casal de Joves de Cal Jardiner

ANIVERSARI
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Es publica el llibret ‘M’ajudes a fer-me gran?’
“M’ajudes a fer-me gran?” és el títol del llibret que ha 
editat l’Ajuntament de Parets per contribuir a la millora 
del procés de transició dels alumnes de les escoles 
bressol als centres d’ensenyament d’infantil i primària. 
Les pautes, que incorporen il·lustracions d’Inés Corral, 
han estat elaborades per les mestres de les escoles 
bressol i les d’educació infantil de tots els centres edu-
catius de la població i validades per la Xarxa d’Educació 
amb i per a les Famílies (XEF). El llibret es repartirà a 
tots els alumnes que aquest curs estudien P-3 a les 
escoles de Parets. 

El Gargot, a la jornada ‘Vincle i Autonomia’
L’Escola bressol Municipal El Gargot ha estat convida-
da a participar en la jornada ‘Vincle i Autonomia. Una 
mirada des de Lóczy’ programada per l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat per al dissabte 8 de novembre. 
Les professionals d’El Gargot explicaran el seu projecte 
educatiu dins de l’apartat ‘Compartint mirades’. La jor-
nada se celebrarà a la seu de l’associació a l’avinguda 
de les Drassanes de Barcelona.

Classes d’educació viària i mobilitat segura
La Policia Local de Parets ha reprès les sessions 
d’educació viària i mobilitat segura, adreçades als 
alumnes de 2n, 4t i 6è de primària i 3r d’ESO de les 
escoles del municipi amb l’objectiu de treballar en ac-
tivitats educatives i assolir els objectius pedagògics 
d’una mobilitat segura. Durant les sessions es treballa 
la falta de risc i la influència de factors externs, a través 
del plantejament de diferents dilemes, simulacions i 
debats. D’altra banda, la Policia Local també impartirà 
xerrades sobre el consum de drogues i l’ús d’internet, 
adreçades als estudiants de 2n i 4t d’ESO.

Informació i joves, temàtica de la XEF
La societat de la informació i la relació amb els joves i 
infants és la nova temàtica central de la Xarxa de De-
bat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF) per al curs 
2014-15. La primera sessió, celebrada a l’octubre, va 
comptar amb la presència de l’educadora social i ex-
perta en la promoció d’hàbits saludables Margi Gual. 
Les properes trobades estan previstes l’11 de novem-
bre a l’Escola Pompeu Fabra i el 2 de desembre a la 
Biblioteca Can Butjosa.

Teatre fòrum sobre la relació família-escola
La XEF i la Diputació de Barcelona han programat per 
al dijous 20 de novembre, a les 17 h, a l’escola Pompeu 
Fabra, el teatre-fòrum ‘Ponts per a la relació família-
escola: una cooperació possible’. L’activitat és oberta 
a tota la població i té com a objectiu millorar la tasca 
educativa i la relació entre l’escola i les famílies. El Ser-
vei d’Educació disposarà de servei de cangur, prèvia 
petició a l’adreça xef.educacio.parets@gmail.com

EN 2 MINUTS...

Reconèixer públicament el valor de l’esforç i la constància 
de l’alumnat i del professorat de Parets. Aquest és l’ob-
jectiu dels Premis de reconeixement al mèrit educatiu que 
l’Ajuntament ha lliurat aquest curs per primera vegada. 
En aquesta convocatòria s’hi han presentat 21 sol-
licituds: 16 a la modalitat de la millor nota i 5 al mèrit 
docent i escolar. El premi a la millor nota de selectivitat 
procedent del cicle formatiu de grau superior ha estat 
per a Sandra Sánchez, que va obtenir una puntuació de 
95, mentre que Sergi Díaz, amb un 9,15, ha estat la millor 
de batxillerat. El treball de Mireia Fabeiro, ‘Comunicació 
interauricular. Tractament quirúrgic o cateterisme’ s’ha 

Parets lliura els Premis de reconeixement al mèrit educatiu
Deu estudiants i docents han estat premiats per l’Ajuntament en la primera convocatòria

emportat el premi a la millor nota de treball de recerca. El 
premi a la millor nota de batxillerat ha estat per a Anna 
Moragriega, amb un 9,86. Les millors notes dels cicles 
formatius han estat per a Nerea Gómez, amb un 8,7 del 
cicle de grau mitjà, i Diana González, amb un 9,28, del 
cicle de grau superior. En la modalitat al mèrit escolar, 
l’Ajuntament ha premiat Sabrina Grande, del Vila Parietes, 
Cèlia Varón, del Pompeu Fabra (primària) i Carolina Cáno-
vas, de l’Institut Torre de Malla (secundària). També s’ha 
fet un reconeixement al mèrit docent, que ha estat per 
a la professora de l’Institut Torre de Malla, Maria Lluïsa 
Vicente, pel projecte ‘Fet a mà’.

PLUSVÀLUA

Es reprèn el projecte ‘Escolta per dir la teva’
60 alumnes d’entre 13 i i 14 anys, de la Secció d’Institut 
Parets II, participen en el projecte radiofònic ‘Escolta per 
dir la teva’, que va néixer el curs passat i que té com a 
objectiu crear una emissora pròpia de l’institut. 
El projecte compta amb la col·laboració dels professio-
nals de l’emissora municipal RAP107, que van dur a ter-
me un taller pràctic al centre educatiu. Posteriorment, els 
alumnes van visitar les instal·lacions de la ràdio local.

TALLER DE RÀDIO PLUSVÀLUATORRE DE MALLA

 Els primers Premis de reconeixement al mèrit educatiu de Parets es van lliurar en un acte celebrat a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler

Premis anuals a l’excel·lència educativa 
36 alumnes de l’Institut Torre de Malla, 28 d’ESO i 8 
d’ensenyament postobligatori han rebut els Premis 
anuals a l’excel·lència educativa, que es van lliurar a la 
Cooperativa el passat 30 de setembre. Els joves han rebut 
la distinció per haver destacat en diferents àmbits, per 
l’esforç realitzat, l’actitud envers els estudis i pel respecte 
davant dels mestres i companys. Els guardons, que es 
lliuren des de fa 10 anys, són subvencionats per l’AMPA.
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Chilluévar, Parets i Santo Tomé, un any agermanats
L’Associació Herm@nados-@germanats ha celebrat el 
primer aniversari de l’agermanament de Parets amb els 
municipis de Santo Tomé i Chilluévar amb una festa gas-
tronòmica, en la qual hi van prendre part prop de 300 per-
sones. L’àpat va consistir 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. També es va obsequiar els assistents amb una 
ampolleta d’oli de la Sierra de Cazorla. 
La festa es va completar amb l’actuació de grups de fla-
menc i sevillanes, i de la cantant paretana Nerea Roblas 
participant al programa La Voz Kids. 
Durant els actes, es va projectar el vídeo sobre l’estada 
a terres andaluses que una delegació paretana va fer el 
passat mes de maig. Durant el matí també es va pre-
sentar el vídeo promocional del documental i del llibre 
Origens-destins, un recull de les experiències d’alguns 
nouvinguts a la població entre els anys 1950 i 1970.
En el marc dels intercanvis culturals entre poblacions, 
està previst que l’any vinent una delegació de Chilluévar 
i Santo Tomé visiti de nou Parets del Vallès.

31 d’octubre
castanyada

2014

divendres

CASAL DE CULTURA CAN BUTJOSA

De 17 a 18 h
Tallers infantils a càrrec d’APRE

A partir de les 22 h
Actuacions dels combos dels alumnes

del CEM Maria Grever de Parets
i del grup ‘Depalet Band’

Castanyes i moscatell per a tothom!
ORGANITZACIÓ: COL·LABORACIÓ:
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La campanya contra la violència masclista Prou d’hòsti-
es!, escollida com a bona pràctica dos cops per la Dipu-
tació de Barcelona, arriba a la seva catorzena edició. Del 
4 de novembre al 2 de desembre es desenvoluparà una 
àmplia programació d’activitats que inclou tallers, repre-
sentacions teatrals, música i contes. Enguany es vol sen-
sibilitzar la població a través del teatre amb l’objectiu de 
prevenir els estereotips de gènere amb l’obra ‘Ningú més 
que l’altre’ de la companyia Lapsus Espectacles, dirigida 
als alumnes de 5è de primària de les escoles de Parets (17 
novembre a Can Butjosa). Dins del projecte de l’àrea de 
Joventut, Gènere a Institut, s’oferiran tallers de prevenció 

Las Migas i De Cara a la Pared actuaran al Prou d’hòsties
El programa d’activitats inclou un taller de prevenció de relacions abusives adreçat als escolars

de relacions abusives a l’alumnat de 1r d’ESO de la Secció 
d’Institut Parets II (4, 5 i 6 novembre). La Biblioteca Can 
Rajoler oferirà una hora del conte específica a càrrec de 
Carme Brugarola ‘Persones iguals, gèneres diferents’ i el 
Racó de mares i pares estarà dedicat durant el novembre 
a la mateixa temàtica. A més, la professora de Psico-
logia Social de la UAB Leonor Cantera impartirà tallers 
per a pares i mares prèvia inscripció. Com a cloenda es 
desenvoluparà el tradicional concert ‘Prou d’hòsties’ al 
Casal Can Butjosa, divendres 28 de novembre a les 23 h, 
amb l’actuació dels grups Las Migas i De Cara a la Pared. 
Totes les activitats seran gratuïtes.

Activitats de l’Any Candel a Parets
L’exposició ‘Parlem-nos’ es podrà veure al Centre Cul-
tural Can Rajoler de l’1 al 16 de novembre, coincidint 
amb la celebració dels 50 anys de la publicació del 
llibre ‘Els altres catalans’ de Paco Candel. Es tracta 
d’una mostra de 41 fotografies d’alumnes dels cursos 
de català del fotògraf Jordi Ribó. En el marc de l’Any 
Candel la Biblioteca Can Rajoler ha programat ses-
sions del Club de Lectura i hores del conte especials. 
A més, dijous 13 de novembre, a les 19 h, hi haurà 
una conferència de Matthew Tree titulada ‘Candel: re-
flexions sobre els processos migratoris’, que servirà 
d’inici de la 19a edició del Voluntariat per la Llengua.

Nova edició del festival musical Watt a Watt
El festival de música independent de Parets torna di-
vendres 14 de novembre, a les 21.30 h, al Casal Can 
Butjosa. En aquesta ocasió, els grups convidats són 
Límite, Reset in May i Polaris RD. 

Sopar concert dels Amics de l’Òpera
Els Amics de l’Òpera del Vallès Oriental organitza 
dissabte 15 de novembre, a les 20 h, a la Sala Basart 
de la Cooperativa, el sopar concert ‘El clarobscur del 
Barroc’. Es tracta d’un concert en què els assistents 
descobriran com els compositors barrocs aplicaven a 
la música els efectes del dramatisme, el moviment i 
el clarobscur. En acabar l’acte, hi haurà un sopar fred.

Sessions d’astronomia de l’Escola de la Natura
L’observatori de l’Escola Pau Vila acollirà divendres 14 
de novembre, a les 20 h, la propera sessió d’astronomia 
que organitza l’Escola de la Natura. En aquesta ocasió 
estarà dedicada a Les Plèiades. L’activitat és gratuïta.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAPOESIA PLUSVÀLUAVALLESOS

 La banda barcelonina Las Migas, nascuda el 2004, utilitza el flamenc com a base i el mestissatge com a doctrina 

Els alcaldes republicans afussellats, a Vallesos
La revista llibre ‘Vallesos. Gent, terra i patrimoni’ va esco-
llir la Sala de la Cooperativa per presentar el setè número, 
que publica un monogràfic sobre els 75 anys del final de 
la Guerra Civil. A l’acte hi van participar el president del 
centre d’estudis locals Parietes i els historiadors Roger 
Prims i M.Àngels Massaguer. De fet, Prims és l’autor d’un 
dels articles de la revista titulat ‘Tres alcaldes republicans 
de Parets, afusellats’ que recorda les figures d’Antoni Ari-
món, Joan Brunat i Amadeu Pagès, morts pel franquisme.

Homenatge a Vinyoli al Festival de la Poesia
Baltasar Fonts, de Barcelona, ha estat el guanyador del 
premi de millor rapsode Josep Fité del 27è Festival de la 
Poesia de Parets. Fonts va recitar la ‘Cançó de la mort’ de 
Sagarra i ‘Ara que és tard’, de Vinyoli. Maria Pujol, de Pa-
rets, s’ha endut el 2n premi i Manuel Sánchez Villanueva, 
de Vilassar de Mar, el 3r. En poesia inèdita, el primer premi 
ha estat per Raimond Aguiló per ‘L’estenedor’, el segon 
per a Maria Teresa Reyner per ‘Hores baixes’ i el tercer 
Joan Carles González per ‘Com un quadre holandès’.

PLUSVÀLUAMÚSICA

Neix el projecte musical Canta Parets! 
L’Escola Municipal de Música de Parets posarà en mar-
xa aquest curs el projecte Canta Parets!. Es tracta d’una 
proposta que vol implicar tots els alumnes de P-5 dels 
col·legis de Parets en una gran cantata on els més pe-
tits posaran les seves veus i els alumnes i professors de 
l’Escola Municipal de Música interpretaran la música en 
directe. El centre facilitarà tot el material de suport als 
especialistes de les escoles per preparar la cantata. El re-
sultat es podrà veure al teatre Can Rajoler l’abril de 2015.
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El Club de Futbol Parets va presentar diumenge passat els 24 equips en competició d’aquesta temporada. El club presidit per Pablo Pastor compta amb prop de 300 jugadors dis-
tribuïts entre dos equips d’escola, tres prebenjamins, sis benjamins, cinc alevins, dos infantils, tres cadets, dos juvenils i un primer equip de Tercera Catalana. L’objectiu de club és 
per damunt de tot ‘treballar la base des del punt de vista normatiu’, segons assegura Pastor. 
D’altra banda, la Sala de la Cooperativa va acollir divendres la presentació de la temporada 2014 del Club Atletisme Parets. En tan sols un any el CAP ha passat de tenir de 60 a 
160 atletes, 60 dels quals formen part de l’escola de formació i un centenar pertany a l’equip de veterans que compta amb molts representants a la majoria de curses populars que 
s’organitzen cada cap de setmana. L’entitat presidida per César Arranz organitzarà el dissabte 8 de novembre la primera prova de la Lliga Comarcal de cros a la zona esportiva.

300 futbolistes i 160 atletes aquesta temporada al Club de Futbol i Atletisme 
El Club de Futbol compta amb 24 equips en competició i l’atletisme passa de 60 a 160 atletes en només una temporada, un centenar a la categoria veterans
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Un total de 147 atletes van acabar el recorregut de 7 qui-
lòmetres de la 1a Cursa Solidària pel Treball Digne ce-
lebrada el diumenge 5 d’octubre a Parets del Vallès. Els 
fons recollits en la prova organitzada pel sindicat UGT 
de Catalunya es destinaran a l’Aliança Humanitària per a 
l’Alimentació Infantil de la Creu Roja a Catalunya. L’acti-
vitat s’emmarcava dins de la Jornada Mundial pel Treball 
Digne i tracta també de reivindicar els drets laborals. 
Victor Aguilera, amb un temps de 24:26, va ser el vencedor 
de la cursa seguit d’Eulogio Garcia amb 24:32 mentre que 
el paretà Janne Pietilainen va ser el 3r amb 24:59. La pri-
mera classificada femenina va ser Esther Montosa (22a a 
la general) amb un temps de 30:42, Núria Ramírez segona 
amb 30:54 i Isabel Criach, tercera amb un temps de 31:55. 
Altres resultats dels representants locals van ser: José 
Luis Garcia (CA Parets), 8è amb 25:35, Marc Marquès (CA 
Parets) 10è amb 27:41 mentre que Sergi Mingote (Triatló 
Parets) va quedar l’11è de la classificació general amb 
un temps de 28:03.

ATLETISME TRIATLÓ
Uns 150 atletes completen el recorregut 
de la 1a Cursa pel Treball Digne d’UGT

El Triatló Parets aconsegueix 7 nous 
‘finishers’ a l’Iron Man de BCN i Gandia

L’equip de competició del Club Triatló Parets del Vallès va 
prendre part el passat 5 d’octubre a l’Iron Man BCN 2014 
que va tenir lloc a Calella (Maresme). En total, 7 triatletes 
de l’entitat van participar a la prova de resistència de 226 
quilòmetres: 3.800 metres de natació, 180 quilòmetres 
en bicicleta i 42 quilòmetres de marató. Dels 7 partici-
pants, 6 van ser finishers: Raul Serrano (10:02:33), Marc 
Sangrà (10:18:40), David Campos (10:38:04), Ignasi Fa-
bregues (10:49:22), Sergio Cara (11:05:28) i Joan Garriga 
(12:43:01) mentre que va abandonar l’Albert Jose que va 
fer les proves de natació i bicicleta. D’altra banda aquest 
darrer cap de setmana el club va tenir representació al 
Tast de la Mitja de Granollers, al Trail de Sant Fost, a la 
6a Cursa DIR Sant Cugat i a l’Ironman de Gandia (on Joan 
de la Torre va ser finisher). Luis Arias (36:59), Adrià Prat 
(37:09) i Sergi Mingote (39:32) van aconseguir els millors 
temps del club a la prova granollerina. Cal destacar també 
el 6è lloc a la general de Naza Garcia a la 6a Cursa DIR, 
que va fer el recorregut de 10 quilòmetres en 36:28.

EN 2 MINUTS...
17a Caminada Popular Conjunta
La Penya Blaugrana Parets i l’Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume organitzen diumenge 16 de novem-
bre la Caminada Popular Conjunta ‘Petjada a Gallecs’. 
Hi haurà dos recorreguts de 14 i 17 quilòmetres que 
sortiran des de la seu de la Penya, a l’avinguda Lluís 
Companys, 25. Les inscripcions al preu de 6€, es po-
den fer de manera anticipada fins al 13 de novembre.

La Diada de la Bicicleta contra el càncer infantil
La Diada de la Bicicleta, prevista per aquest diumenge 
2 de novembre, contribuirà a la investigació del càn-
cer infantil. Així el preu d’inscripció, que és de 6 euros, 
incorpora un euro solidari per aquest tipus de recerca 
que porta a terme l’Hospital Sant Joan de Deú de Bar-
celona. La sortida serà a les 10 h des del poliesportiu 
municipal amb un únic recorregut de 10 quilòmetres. 
En acabar la passejada, es farà al pavelló una Marató 
Solidària de dance fitness per la mateixa causa.

Pau Garcia, campió d’Espanya infantil 
El patinador de categoria infantil del CP Parets, Pau 
Garcia, s’ha proclamat campió d’Espanya en la com-
petició disputada aquest cap de setmana a Badajoz. 
Garcia ha quedat primer tant al programa lliure com en 
figures obligatòries. Ara el jove patinador participarà 
fins demà a la Copa d’Europa de Portugal juntament 
amb Carla Pérez i Silvia Rodríguez. En el mateix estatal, 
Natàlia López Tormo, de l’ASPA Lliçà de Vall va ser 6a 
en figures obligatòries i Gemma Martínez, del Parets, 
15a. D’altra banda, en categoria sènior Isabel Repu-
llo ha quedat 6a en lliure i 5a en combinada del darrer 
Mundial de patinatge celebrat a Reus.

11 medalles de Lee Young Parets al Català
L’Escola Lee Young Parets va assolir onze metalls (2 
ors, 4 argents i 5 bronzes) al Campionat de Catalunya 
de taekwondo. Els medallistes van ser: Izan Mejías i 
Natalia Fernández (or) ; Hugo Rosales, Natalia Fernán-
dez, Claudia Estudillo i Mireia Rodríguez (argent); Daniel 
López, Ana Cerezo, Judith Fernández, Batalláis Fernán-
dez i Aitor Pérez (bronze). D’altra banda, a l’Open Inter-
nacional de Madrid Christian Villar (cadet) va assolir 
l’argent i José L. Estudillo, l’or en sènior 2.

La 5a Setmana de la Muntanya i l’Excursionisme que or-
ganitza el Centre Excursionista Parets es consolida any 
rere any. Del 13 al 19 d’octubre van tenir lloc un munt 
d’activitats per donar a conèixer aquest esport entre els 
veïns i veïnes de Parets. Una vegada més la Marxa Po-
pular el Piolet va respondre a les expectatives i va as-
solir una participació de 1.000 persones. El bon temps 
va acompanyar per poder completar el recorregut de 12 
quilòmetres pels voltants del poble.
Però si la marxa va ser una de les activitats més participa-
tives de la setmana, durant la resta de dies van tenir molt 
bona acceptació la resta d’actes que es van programar. 
El rocòdrom del poliesportiu va veure passar cada tarda 
els alumnes de diferents escoles de Parets que amb l’aju-
da dels monitors del CEP es van poder iniciar en aquest 
esport mentre que la gent gran va tenir l’oportunitat de 
prendre part en una excursió per las rodalias del municipi.

5è Concurs de fotografia 
La fotografia ‘Neu pols’, d’Albert Fanés, va ser la guanya-
dora de la categoria activitat-paisatge de la 5a Mostra 
fotogràfica ‘El nostre CEP, les nostres muntanyes’ que 

Un miler de participants a la 10a Marxa el Piolet

encara es pot veure al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. 
A la categoria denúncia la fotografia guanyadora va ser 
‘Tendría que estar en el comedero’, de José Miguel Baena 
mentre que el treball ‘El Abismo’ de José Miguel Herrera 
va ser el guanyador del premi del concurs a la categoria 
de soci del Centre Excursionista Parets (CEP).
La Setmana de la Muntanya va incloure també l’habitual 
jornada de portes obertes al rocòdrom o el mercat d’oca-
sió de segona mà, on tothom podia vendre el material de 
muntanya que no feia servir.

Activitats per La Lluita d’Arnau
Les pistes d’atletisme van acollir una gimcana solidària 
per La Lluita d’Arnau i a la Sala de la Cooperativa es va 
projectar l’audiovisual ‘Vivències de l’expedició al Khan 
Tengri’ (7.010 metres). Els seus protagonistes, Sergi Min-
gote i José Miguel Herrera, van poder explicar als assis-
tents com van viure aquesta expedició solidària que va 
tenir lloc al mes d’agost.
Durant la Setmana de la Muntanya, el CEP va promocio-
nar la marxa Parets-Montserrat 2015 posant a la venda 
de manera exclusiva les primeres inscripcions.

Èxit de participació al programa d’activitats de la 5a Setmana de la Muntanya i l’Excursionisme

El pilot paretà de motociclisme Iker Vera s’ha proclamat 
subcampió del Campionat del Mediterrani de motociclis-
me -a la categoria de Moto 4- després de la darrera cursa 
celebrada al circuit de Calafat. Vera va guanyar les dues 
mànegues de la cursa i hauria pogut ser campió de la 
competició si en la cursa anterior no hagués patit pro-
blemes mecànics. Aquesta circumstància va impedir al 
jove pilot puntuar abans de la darrera prova de Calafat. 
A més, ha quedat 6è a la general de la Copa d’Espanya de 
velocitat després de la darrera cursa disputada a Navarra, 
on va assolir una quarta posició a la seva categoria: Moto 
4. Entre els reptes que s’ha marcat de cara al 2015 hi ha 
córrer el Campionat d’Europa de la mateixa categoria i 
prendre part a la Red Bull Rookies Cup, una competició 
motociclista que coincideix amb els grans del Mundial 
però que se celebra en dissabte. 
Durant aquesta temporada 2014, Iker Vera ha estrenat 
la categoria de Moto 4 deixant enrere la dels 80 cc (dos 
temps) on corria l’any passat.

MOTOR
Iker Vera acaba 2n al Mediterrani i 6è a la 
Copa d’Espanya de motociclisme
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que molts paretans i paretanes estiguem vinculats amb l’esport, també en el vessant del lleure 
i impregnats d’aquests valors. D’altra banda, l’Ajuntament ha apostat sempre per treballar molt 
el planter i s’han atorgat subvencions per fomentar la pràctica de l’esport des de la base. Potser 
totes dues coses hi tenen alguna cosa a veure... 
Això potser és clau per tenir-ne molts. Però a més de molts, n’hi ha de molt bons...
Al final quan aconsegueixes que molta gent practiqui esport, més possibilitats hi ha de trobar 
gent que hi destaqui. Hi ha esportistes d’elit, com en Purito, el Miguel Luque o el Sergi que també 
fan de referent per als nens i les nenes de Parets. És cert que comences a dir noms d’esportistes 
de Parets que són campions de Catalunya, Espanya i, fins i tot, del món en les seves diverses 
categories i disciplines i la llista sembla interminable. Quina és la raó? Potser és un conjunt de tot: 
l’entorn, una bona formació i fins i tot, potser, la mancança d’oferta d’oci privat juvenil ha propiciat 
la pràctica de l’esport com a lleure...No sé exactament quin és el secret.
Parets i entorn natural. Quina és la interrelació?
Vivim en un lloc privilegiat, a tocar d’un parc natural com és Gallecs. Ens travessa un riu, el Te-
nes, que presenta una recuperació molt important, on fa poc fins i tot s’hi han trobat llúdrigues. 
Tenim Can Serra, que és un pulmó verd dins el nucli urbà. No estem gaire lluny de la serralada 
de Marina, envoltats de natura. Amb tot això, només puc dir que ens hem de sentir orgullosos de 
viure en un municipi com el nostre. Som, a més, un dels pocs pobles de la comarca que disposa 
d’una Escola de Natura que, a més de tenir una programació tan variada i atractiva, té la funció 
de conscienciar sobre la preservació del nostre entorn. Aquest any hem tingut 3.000 sol·licituds 
d’infants per participar en les activitats. Tot això fa que, mediambientalment, Parets estigui situat 
en un espai referent des de fa molts anys.
Aquest any s’han estrenat els correcans...
Era necessari crear aquests espais de convivència ciutadana, tant per a les mascotes com per als 
seus amos. L’acollida ha estat molt bona, hi ha molta implicació i els usuaris han fet seu l’espai. 
Això és un bon indicador. Tenim projectes interessants en l’àmbit de Medi Ambient com els horts 
urbans, la millora del passeig fluvial, una anella bici i una actuació important a Gallecs... 

POLÍTICA GENERAL 
Quina opinió li mereix la situació política actual?
La política, com l’educació, ha d’estar sustentada pels valors i ha de permetre fer una bona ges-
tió dels recursos. A la política s’hi ha de dedicar gent amb valors molt sòlids i molt consolidats. 
Precisament, la situació política que vivim, en l’àmbit general, és el reflex d’aquesta mancança. 
En gran mesura hi ha entrat gent amb l’única voluntat d’engrandir-se, moguts pel populisme, 
però mancats de valors. Aquest fet està fent molt de mal a la política local, la de primera línia. 
9N. Quina és la seva opinió?
A la gent se l’ha de deixar parlar i se l’ha d’escoltar. No tinc sentiment de territori, de pertinença a 
una nació, però tampoc m’agrada el model d’estat que tenim i crec que s’ha de canviar. No crec 
que la independència sigui la sortida però tampoc ningú no diu com ha de ser aquest model.  

PARETS, LA VILA
Com li explicaries a algú de fora com és Parets?
Parets és un poble molt actiu, amb gent molt inquieta i dinàmica, solidària i amb molta iniciativa, 
que li agrada fer coses i que ha sabut establir molts punts de trobada. Parets és un poble acollidor, 
verd, saludable, amb un entorn privilegiat. Li diria que Parets és un reflex de la gent que hi viu, que 
és com és gràcies a la seva gent.
Com és el teu Parets somiat?
M’agradaria un Parets amb millor mobilitat. Crec que aquest és un dels àmbits on encara tenim 
molta feina a fer, amb projectes  que poden donar a la vila importants espais de connexió, de 
trobada i lleure. Però sobretot, el meu Parets somiat és aquell on no es parlés d’atur, de desno-
naments i un Parets on tothom mirés en la mateixa direcció. 

Potser hi ha qui coneix més en Dídac 
Cayuela pel vessant professional o es-
portiu que pel vincle amb la política. Diu 
que porta ‘tota la vida a les monges’, 
primer com a alumne i després com a 
mestre de l’escola Nostra Senyora de 
Montserrat. També és una cara conegu-
da del Club Bàsquet Parets, d’on a més 
de jugador i entrenador, va ser-ne presi-
dent durant 12 anys.  

Va néixer a Barcelona i amb 4 anys va 
venir a viure a Parets. Va estudiar MEF 
(magisteri d’educació física) i un màster 
en gestió, direcció i administració d’en-
titats esportives. 

El projecte de vila que li va mostrar 
Sergi Mingote va fer que se sumés a la 
candidatura del PSC per a les eleccions 
municipals de 2011 i des d’aleshores és 
regidor d’Esports i de Medi Ambient de 
l’Ajuntament.

L’esport i la música són dues de les se-
ves aficions, que comparteix comple-
tament amb la seva família. Està casat 
amb la Vanessa Pérez i té dos fills, el 
Dídac i la Chloe.

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Com neix el seu vincle amb la política? 
A casa meva no hi ha hagut mai una gran tradició política ni cap ideologia concreta. La política 
tampoc s’ha viscut massa en el meu entorn d’amistats. El vincle neix d’un projecte: el que em va 
presentar en Sergi Mingote fa poc més de 4 anys, un projecte de gestió de vila en l’àmbit esportiu i 
mediambiental que em va agradar molt. Abans de donar una resposta, vaig posar-ho sobre la taula 
amb la família i els amics, per conèixer el seu parer, i tothom va animar-me a fer el pas endavant. 
Això el va portar a convertir-se en regidor per primera vegada. Com ha estat l’experiència?
Al principi tot és molt extraordinari i, fins i tot, una mica vertiginós. No saps on ets, com funciona, 
tot va molt de pressa. Has de signar molts papers, donar conformitats... Veus que la maquinària 
de l’Ajuntament no s’atura mai. Sobretot els regidors que no tenim dedicació absoluta ni parcial 
percebem més aquest ritme vertiginós. El tren va massa de pressa i es fa més difícil seguir el ritme. 
Diria que fins que no passa el primer any no acabes d’encaixar en l’engranatge.
Primer any d’adaptació... I els següents?
A partir d’aleshores, quan ja en coneixes bé el funcionament, tot resulta més senzill i pots apro-
fundir més en els mecanismes que tenim per ajudar i cobrir les necessitats de les entitats i la ciu-
tadania. La proposta del Sergi ens va ajudar molt perquè mai ha estat un alcalde presidencialista, 
sinó que tot ho ha volgut portar a consens. De vegades, hi ha decisions que t’agradaria madurar 
més, però el temps et devora i no pots aturar el rellotge si vols acomplir els compromisos adquirits. 
Crec que en aquests tres anys hem fet molta feina. Fent una mirada enrere es pot veure.
Participar en la política local és una experiència que paga la pena? La recomana?
Crec que és una experiència que tothom, d’una manera o altra, hauria de viure. Sobretot aquells 
que n’opinen gratuïtament i sovint la critiquen des del desconeixement. L’Administració té moltes 
traves i no tot és tan fàcil com la gent es pensa. Jo també he estat a l’altra banda, com a president 
d’una entitat, i de vegades podia no entendre coses del funcionament de l’Administració que ara 
sí que entenc. 
El millor d’aquesta experiència? 
El millor és poder ajudar la gent. El més bonic que hi ha en política és tenir la potestat de posar tots 
els recursos que té l’Administració pública a l’abast del poble. Aquesta trajectòria com a regidor 
m’ha permès conèixer molta gent, he fet molts amics i he descobert moltes altres maneres de 
treballar, molts tarannàs. Escoltar la gent i posar-me a la seva pell m’ha enriquit com a persona. 
I el pitjor?
El pitjor, veure que la gent passa gana, que estan a l’atur i no troben feina, els desnonaments...: 
la maleïda crisi. I en un altre vessant, en el ‘polític’, que es generalitzi l’opinió que tothom qui es 
dedica a fer política ho fa per treure’n profit. Això em fa molta pena. Jo no em considero polític, 
només un veí que vol col·laborar a ajudar la gent i fer millor el seu poble, la qual cosa suposa moltes 
hores de dedicació i molta voluntat. Ho faig amb il·lusió, però em dol que molta gent acabi ficant 
al mateix sac a tots els qui tenim un paper en aquest context polític. 
Com és la relació entre govern i oposició?
Em costa entendre que no hi hagi possibilitat d’establir vincles per treballar conjuntament pel bé 
del poble. Els hem ofert diàleg en nombroses ocasions, perquè pensem que si tots volem el millor 
pel poble i per als nostres ciutadans i entitats, no ha de ser tan difícil posar-se d’acord. Hi ha hagut 
moments en què semblava que establíem vincles i això rutllaria però no han estat sòlids. No donaré 
les culpes ni a ells ni a nosaltres, però sigui com sigui no ho hem sabut cohesionar. Si éls hem estès 
la mà, per què no ho hem aconseguit? Potser nosaltres hauríem de fer aquesta reflexió. Sap greu 
és que sempre prejutgin l’equip de govern de no fer bé les coses. Fa crispar haver de demostrar 
sempre que allò que fem és per millorar Parets, que no tothom està en política per treure’n profit. 
Parets és bressol de grans esportistes, alguns d’elit, i un gran planter. Quin és el secret? 
A Parets, de sempre, les entitats han treballat molt bé i, d’uns anys cap aquí, s’ha incidit molt en 
els valors de l’esport. Jo crec que el bon treball que s’ha fet des del bressol, des de l’escola, ha fet

Dídac Cayuela
Regidor del grup municipal PSC

Molt breument...

“La política, com l’educació, 
ha d’estar sustentada pels valors 

i ha de permetre fer 
una bona gestió dels recursos. ”

Un projecte:  Un Parets en bicicleta.
Una passió: La meva dona i els meus fills, la 
família i els amics.
Una virtut: Saber escoltar.
Un valor: El compromís.
Un defecte: Sóc despitat.
Un llibre: 20 poemas de amor y una canción 

desesperada, de Pablo Neruda.
I si em preguntessis per un disc, et diria 

Legend de Bob Marley. 
El seu racó preferit de Parets: Qualsevol racó 

de Parets m’agrada perquè a Parets tot té en-
cant. Un lloc on hi vaig sovint, és la verneda 
de Ca l’Isidre Coix.
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OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Matthew Tree homenatja l’escriptor Paco Candel a Can Rajoler
La diada de Sant Jordi de 1964 va sortir a la venda Els altres catalans de Paco Candel, considerat el primer estudi 
sobre la immigració a Catalunya. Aquell dia va ser el títol més venut i, de seguida, se’n va exhaurir la primera edició 
(30.000 exemplars). 
Aquest 2014, coincidint amb el 50è aniversari de la publicació d’aquest autèntic best-seller, Catalunya recorda el 
missatge, encara viu i vigent, de qui va ser la veu del fenomen migratori a Catalunya. El programa Paco Candel 
‘Catalunya, un sol poble’ vol promoure, entre altres aspectes, la reflexió sobre el fet que tots tenim un passat i un 
present comú vinculat a les migracions, i que, justament això, ens configura com a poble i ens enriqueix. 

A Parets, ens hem volgut afegir a aquest reconeixement i, per això, hem organitzat un programa d’activitats, que van 
començar a mitjan d’aquest mes, amb un club de lectura infantil, un d’adults i un de lectura fàcil, relacionats amb 
tema migratori, i que clourà amb la conferència de Matthew Tree sobre Candel el dijous 13 de novembre a les 19 h 
a Can Rajoler. L’acte  marcarà, també, l’inici de la 19a edició del Voluntariat per la llengua a Parets.  
Dins d’aquests actes commemoratius, de l’1 al 16 de novembre, es podrà veure l’exposició ‘Par-
lem-nos’ a Can Rajoler: un recorregut a través de les paraules dels aprenents de català del Vallès 
Oriental, des de la incertesa de l’arribada a un lloc desconegut fins a la integració, captades per 
l’objectiu del fotògraf Jordi Ribó. Tothom hi és convidat.

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

Tu no ets de Parets si no...
Amb aquest nom tan peculiar, està triomfant la iniciativa d’un grup 
de Facebook d’explicar històries, anècdotes, curiositats, vivències 
en definitiva que paretans i paretanes volen compartir a la xarxa 
amb la resta de la ciutadania. Però, a més, bona part d’aquestes 
persones ens regalen la vista –i ens escalfen una miqueta el cor– 
amb imatges de la vida quotidiana del Parets de fa dècades, tot 
fent-nos aparèixer un somriure als llavis, assaonat amb un puntet 
de malenconia.
A l’Arxiu Municipal de Parets del Vallès, darrerament hem dut a 

terme diverses iniciatives per captar imatges que no han gaudit de tanta participació. Per aquest motiu, i aprofitant 
l’embranzida actual que està fent remenar calaixos i racons, tornem a organitzar una nova campanya de donació 
o cessió d’imatges. Així que, tots aquells que ho vulgueu, podeu passar per l’Arxiu i deixar-nos un bocinet de la 
vostra/nostra història (com va fer Mercè Arimon amb aquesta foto tan bonica).
Posem a la vostra disposició el nostre correu electrònic per fer-nos-les arribar, malgrat que necessitem 
una autorització escrita per fer-ne ús i difusió (arxiu@parets.cat).
Així, doncs, «tu no ets de Parets si no» comparteixes amb tothom les fotos de la teva capsa de saba-
tes… Les que vulguis, esclar!

PARETS EN IMATGES

Tempesta
Foto de Ludwig Boeck

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...
anirà a votar el 9N?

Sílvia Font
Sí, perquè crec que és 
necessari i obligatori, 
ens hem de fer sentir, 
tant sigui el sí o el no. Jo 
tinc clar que votaré Sí/Sí.

Ibrahim Tounkara
Si em permeten votar, 
votaré. És important sa-
ber què en pensa la gent 
i què vol el ciutadà, a 
través d’una votació de-
mocràtica. Si surt el sí, 
doncs endavant i si surt 
el no, com a Escòcia, 
s’haurà d’assumir. 

Eduard Manau
Sí, és obligatori anar a 
votar, sigui quina sigui 
la decisió del vot. Jo tinc 
clar el meu vot. Esperem 
que la gent reaccioni 
i vagi a votar, que faci 
valer la seva opinió. No 
entenc la por que té el 
Govern central.

Pepita Torres
La veritat és que no 
sé que faré. Perden el 
temps barallant-se entre 
ells, però no expliquen al 
ciutadà que succeiria en 
el cas que sortís el Sí. No 
entenc de política, però 
crec que no seria bona 
la independència.

Pepita Torner
No, aquesta vegada 
no aniré a votar. Estic 
cansada de les bara-
lles i crec que aquestes 
eleccions tenen d’altres 
interessos que no són la 
Independència. Tot i que 
jo vull la independència. 

Hussein
Sí, s’ha d’anar a votar, 
tant sigui a favor o en 
contra. Crec que és im-
portant per a Catalunya 
poder auto gestionar el 
país.

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Èxit de la segona Festa Parets, poble lector
La segona edició de la Festa Parets, poble lector ha estat tot 
un èxit. Centenars de persones es van donar cita durant la 
matinal que va incloure tallers, jocs, un espai per a grafits, 
espectacles i la presentació del llibre Els àngels juguen a 
futbol, de Joan Sala Vila, entre d’altres activitats.
Durant el matí, petits i grans es van omplir les mans de su-
cre i farina i van poder elaborar les seves pròpies galletres i 
tota la família va gaudir de la representació a càrrec de Les 
Gates Gatunes. 
També es van lliurar els guardons a les millors imatges pre-
sentades al concurs ‘Llegir, quin plaer’. El premi a la millor 
fotografia va ser per Miquel Planells Saurina, amb ‘El racó de 
l’avi’; el premi a la millor fotografia en espais de lectura se’l 

va endur Laura Navarrete, de Lliçà de Vall. Per últim, el premi a la millor fotografia escollida per votació popular ha 
estat per la imatge de la torre del dipòsit d’aigua de la Plaça Espanya de l’Eixample, de Yolanda Ortiz.
Les fotografies de la festa ja es poden veure al Flickr de Parets Connecta, on es pot trobar un àlbum amb les millors 
imatges de la jornada.
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Quins records té del seu poble?
Els meus pares tenien un bar, o un cafè, com es deia abans, a Vallmoll, un poble a prop de Valls. 
El meu pare tenia un petit camp de garrofes. Al matí anava a fer de pagès i, després, portava el 
bar amb la meva mare. Jo també els ajudava. El meu pare, però, es va morir jove. La meva mare 
va haver de tirar endavant sola, amb mi i un germà més petit. Recordo molt la Festa Major de 
Vallmoll i l’envelat. M’agradava molt ballar el vals i altres estils.

Compaginava l’escola i treballar al cafè?
Sí. Recordo que la meva padrina ens feia ordenar els terrossos de sucre per a l’endemà, quan ve-
nien els clients. Els ajudava amb el que podia. També vaig aprendre a cosir i anava a fer vestits, 
primer a Vallmoll, i, després, a Valls. La meva mare, més endavant, va tenir un bar a Tarragona.

Com va conèixer el qui va ser el seu marit?
Un dia va venir al cafè amb un amic seu i jo era al bar. Ell era secretari d’un poble de la zona i 
hi va venir per casualitat. A partir d’aquí, ens vam conèixer. Em vaig casar molt jove, quan tenia 
uns divuit anys, tot i que el meu home era més gran que jo. De seguida vaig tenir el meu únic 
fill, en Joan. El meu marit sempre va ser un home molt recte, però molt bona persona.

Pel fet que el seu marit era secretari, va haver de viure a molts llocs...
Sí, a molts. Ja no me’n recordo dels noms. Montblanc, Solivella, l’Espluga de Francolí, Palma 
de Mallorca i el darrer va ser a Parets del Vallès, cap a finals dels anys quaranta. Parets és un 
poble en què sempre m’ha agradat viure, però també tinc molt bons records de Mallorca.

A on va viure de Parets?
Primerament, en una casa prop de l’escola Lluís Piquer, que en deien Can Dolç. Després, vam 
canviar al carrer d’Antoni Feliu, perquè el propietari de la Linera ens va arreglar una casa. Poste-
riorment, vaig viure a la casa on hi ha ara l’Escola de la Natura, al carrer de Galende. Els darrers 
anys, quan el meu marit es va jubilar de secretari, vam anar a una altra casa, també a l’Eixample. 

Li agradava fer vida a Parets?
Sí. Ara fa uns anys també anava molt al Casal Sant Jordi a jugar a cartes i vaig guanyar moltes 
copes al joc del Remigio. Em donava les copes el llavors alcalde Joan Seguer. També, abans, 
vaig poder viatjar molt amb una agència de Granollers a molts llocs, arreu de Catalunya, però 
també a Andorra, la Selva Negra,...

Teresa Guinovart 
Àvia centenària

Teresa Guinovart va celebrar cent anys. Nascuda el 1914 a Vallmoll 
(Alt Camp), va arribar a Parets a finals dels anys quaranta. És la vídua 
d’Espiridión Blei, secretari de l’Ajuntament de Parets durant molts anys.

M’agrada... 

De jove, ballar.
Anar al Casal Sant Jordi a jugar a cartes.
Anar ben vestida i arreglada.
Mallorca, un lloc on em va agradar viure.

No m’agrada...

Les guerres. La Guerra Civil va ser una mala 
experiència.
L’odi i les enveges.

“Sempre m’ha agradat viure a Parets”


