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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets obre 2015 
amb 65 nous llocs de treball 

La implantació d’IVECA i ENVY,  dos nous establiments al centre comercial i d’oci IVECO, i els projectes municipals vinculats als Plans 
d’Ocupació Local obren el nou any amb 65 ofertes laborals. Més d’una vintena corresponen als operadors privats, tots dos del sector 
de la restauració. Arran d’un acord signat amb l’Ajuntament, la gestió d’ofertes s’està duent a terme des del Servei Local d’Ocupació 
(SLOP). D’altra banda, el consistori està ultimant les properes convocatòries de Plans d’Ocupació, que preveu la contractació de 44 
persones durant el primer semestre de 2015. Pàg.3 
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60 aniversari del Club 
Handbol Parets

Entrevista: 
Enric Miró, antropòleg

17 20

Inauguració del Casal de Joves Cal Jardiner

El 14 de febrer, a les 12 hores, està prevista la inauguració de Cal 
Jardiner, el nou espai de referència dels joves de Parets. L’am-
pliació de l’equipament respon a un projecte participat entre 
l’Ajuntament, les entitats juvenils i particulars d’acord amb les 
necessitats del jovent.  Pàg. 5

Abric, bufanda... Arriba la Festa Major d’Hivern!

Després de les festes de Nadal, Parets es prepara per a una nova 
celebració: la Festa Major d’Hivern. Des de demà divendres 23, i 
fins al dilluns 26 de gener, els equipaments i carrers del municipi 
s’ompliran amb prop d’una trentena d’activitats per a tots els 
públics. Pàg. 13

54

Nova anella esportiva i 
carril bici a Parets Comença el procés 

participatiu ‘Eixample, 
com tu el vols’

Sara Aragall, primera 
paretana de l’any
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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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 22 gener
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group, a càrrec d’Ele-
na Calvo. 
A les 20.30 h, al restaurant El Jardí, tertúlia sobre el llibre Les cròniques 
del déu coix, de Joan-Lluís Lluís.

Del 23 al 26 gener
FESTA MAJOR D’HIVERN (consulteu la programació)

Divendres 23 gener
A les 20 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
per a públic familiar i adult, amb observació d’Andròmeda, Júpiter i el 
cometa Lovejoy. 

Dimarts 27 gener
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte especial del 18è 
aniversari: L’aniversari a la lluna, a càrrec de Mon Mas. 

Dimecres 28 gener
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, tertúlia 
al voltant de la novel·la En lloc segur, de Wallace Stegner. 

Divendres 30 gener
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte i inici del mes de 
la Pau. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil en català, 
tertúlia al voltant del llibre Nahid, la meva germana afganesa.
A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguracio de l’exposició 
La Cuna 25 anys. Oberta fins al 22 de febrer. 

Dissabte 31 gener
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló.

Diumenge 1 febrer
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: L’última trobada.

Dilluns 2 febrer
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Aiguaneix de poesia. 

Dimarts 3 febrer
A les 13 h, a la Secció d’Institut Parets del Vallès II, trobada XEF. 

Dimecres 4 febrer
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 5 febrer
A les 21 h, al Casal Sant Jordi, sessió de treball amb els comerciants 
dins del procés participatiu L’Eixample, com tu el vols.
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group, a càrrec d’Ele-
na Calvo.

Divendres 6 febrer
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 20 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia per 
a públic familiar i adult, amb observació de Júpiter, Nebulosa d’Orió, 
Plèiades i la Lluna. 

Dissabte 7 febrer
A les 11 h, a la plaça Dr. Trueta, Debat a carrer dins del 
procés participatiu L’Eixample, com tu el vols.
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Te-
atre: El Pillo. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Temps de recordar
Mil cent deu anys ara ja els fa, que un poble es va fundar,
Parietes era el seu nom,
Parets a l’actualitat.
Té una llegenda famosa que ara us vull explicar,
tenim la Pedra del Diable,
aquest nom d’on vindrà?
Diu que un jueu, una nit en tornant de Martorell
el pont va voler creuar;
però aquest era trencat.
Amb el dimoni fa un pacte,
l’ànima li darà
si li soluciona el problema del pont
i el pot passar.
Mare meva jo ara què he fet,
jo l’ànima no li daré.
Solució haig de trobar,
rumia sense parar,
tot d’un plegat diu:
Ja està!
A prop de la matinada agafa un gall,
el mulla amb aigua i aquest es posa a cantar,
i el dimoni enganyat,
girant cua va marxar.
L’església que té Parets,
molta història també té,
doncs està considerada
la Catedral del Vallès.
Cases pairals i masies que fan història avui en dia.
Tenen renom Can Moragues, Torre Cellers, també Can Vila-
rosal,
Torre d’en Malla, Can Serra i moltes que recorda.
El progrés va anar arribant,
i una fàbrica que es va muntar anomenada Linera,
era feina duradora,
ja que mig poble hi treballava
i criava la mainada.
Els anys han anat passant
i el poble s’ha fet molt gran
doncs al cap de 1110 anys,
ja som divuit mil habitants.
Tenim dues Festes Majors,
la del patró al gener i la d’estiu al juliol.
Tenim Gegants, Ball de Gitanes, cants corals i poesia,
molts esports de l’actualitat.
Tenim un riu, el Tenes,
però aigua no porta a penes.
Ja que aquest segle ha passat,
jo vull poder recordar
que Parietes, ara Parets,
mil cent deu anys ara ja fa.
Delfina Sánchez Lombardero

Nou acapte de sang ‘Amb una vegada no n’hi ha prou’

Sota el lema ‘Amb una vegada no n’hi ha prou’, des del 
Banc de Sang i Teixits, organitzem campanyes solidàries 
periòdiques de donació de sang a Parets amb l’objectiu 
d’augmentar les reserves i conscienciar la població de la 
necessitat de donar sang per cobrir les necessitats dels 
hospitals i clíniques de Catalunya.
És per això que volem demanar una vegada més la 
col·laboració de la ciutadania en el nou acapte de sang 
que, coincidint amb la Festa Major d’Hivern, tindrà lloc el 
pròxim dilluns, 26 de gener, d’11 a 14 i de 16 a 20 h, al 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez (sala del Tenis 
Taula Parets).

Elisabet Sobrepera
Delegada del Banc de Sang a Parets

El mariner i la dona
 
  L’amor no es busca, es porta dins.
 
 * * *

La dona mirava el mariner de fit a fit,
esperant que les ones de l’aigua de la platja
li acostessin la barca fins a la riba.

 * * *

Arriant les veles de la seva vella barca
posà rumb cap a la platja.
Com podia criatura tan dolça
viure en un entorn tan salat? 
 
 * * *
   
Jaume Salmerón i Marro (Barcelona 1954) és un poeta 
batallador i autodidacte de Mollet del Vallès. 
La seva poesia és viscuda i humana i fuig de barroquis-
mes i trucs, per fer-se directa i buscadora de ponts amb el 
lector. En els darrers anys ha publicat diversos poemaris, 
entre els quals hi destaquem La taula de l’amor i Camí a 
l’alba. 
El pròxim 25 de gener a partir de les 18 h, a la Sala Coope-
rativa, el Niu d’Art de Parets li dedicarà la trobada mensual, 
en la qual esperem comptar amb l’assistència de l’autor. 
Tindrem un fi de festa musical i abans, com sempre, escol-
tarem poemes del poeta homenatjat i una ronda de lliure 
participació a qui s’animi a recitar.

Us hi esperem!
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

2015. Encetem nou any amb continuïtat però també amb novetats. Els propòsits de l’Ajuntament responen a la vo-
luntat de servei públic, que té una traducció simple però no pas senzilla: fer una bona gestió del municipi i donar la 
màxima resposta a les necessitats de la ciutadania. 
És l’objectiu de tota administració pública, però més encara, dels ajuntaments, perquè som a primera línia i treballem 
amb i per als ciutadans des de la proximitat.
Val a dir que aquesta proximitat ens aporta moltes satisfaccions. Per exemple, poder agafar en braços la primera 
paretana de l’any, la Sara Aragall, per donar-li la Benvinguda a Parets i al món i fer-la petar una estona amb els seus 
pares... Això, de ben segur, és una d’aquelles coses impagables que, difícilment, en gaudeixen els ‘polítics’ d’alta vo-
lada. També ens aporta una gran satisfacció escoltar empresaris manifestar que aposten per Parets perquè se senten 
bé al nostre poble i que mostren predisposició per signar convenis i donar feina a les persones aturades de la vila. 
Evidentment, no tot són bones notícies. El patiment d’aquells qui ho estan passant tan malament fa mal al cor. 
Però, per això, continuarem treballant amb continuïtat: per aconseguir el màxim de benestar de tots els veïns i veïnes 
de Parets. Ens agrada fer política de proximitat, participada i compartida, perquè tots hi tenim molt a dir sobre el 
nostre poble. Molt bon any 2015!

ENVY, IVECA i Plans d’Ocupació generen 65 nous llocs de treball a Parets

El centre comercial i d’oci IVECO estrena pròximament 
dos nous establiments, IVECA i ENVY, que amplien l’oferta 
de restauració a la zona. La seva implantació genera 21 
llocs de treball, ofertes de diversos perfils que s’estan 
gestionant a través del Servei Local d’Ocupació (SLOP) i 
que permetrà la contractació de persones del municipi en 
situació d’atur. L’acord de col·laboració entre els màxims 
responsables de les noves empreses i l’Ajuntament es vi-
sualitzava, dimarts passat, amb la signatura d’un conveni. 
Francisco Viudez, director d’ENVY, Lidia Torres, gerent 
d’IVECA, i Sergi Mingote, alcalde de Parets, van subscriure 
l’acord, fonamentat en les polítiques actives del foment 
de l’ocupació al municipi. 
D’ençà que va entrar en funcionament el nou espai co-
mercial i d’oci, el consistori ha establert acords amb tots 
els operadors que hi ha instal·lats i aquest compromís 
s’ha traduït en 133 contractes de veïns i veïnes de Parets, 

dels quals més d’un centenar hi continuen treballant.
 
IVECA, inauguració 22 de gener
IVECA contractarà entre 9 i 13 persones per poder desen-
volupar la seva activitat. Es tracta d’un negoci familiar 
que estableix el primer restaurant de ‘Tapes i racions’ i 
que respon a un concepte de ‘menjar per compartir’, se-
gons manifestava la seva gerent. El local té 350 metres 
quadrats i disposa d’una sala per a 50 persones que es 
pot llogar per a empreses, celebracions o festes privades. 
L’establiment s’inaugura avui dijous, 22 de gener, i estarà 
obert tots els dies excepte diumenges.

ENVY, aposta per Parets i per IVECO
Després de fer un estudi de mercat, el restaurant ENVY, 
que es va instal·lar fa 4 anys al polígon de Can Volart de 
Parets, ha pres la decisió de traslladar-se a la zona IVECO 

La implantació dels opera-
dors Iveca i Envy a la zona 
comercial i d’oci IVECO 
genera 21 llocs de treball

Durant el primer semestre 
de 2015,  l ’Ajuntament 
contractarà 44 persones en 
els Plans d’Ocupació Local

Els convenis entre empre-
ses i consistori han donat 
lloc a 133 contractacions 
d’usuaris de l’SLOP

per obrir el ventall de clients i estar més pròxims al poble. 
Amb el nou espai, dupliquen la superfície de local -550 m 
quadrats-, amb capacitat per a 240 comensals. Disposa-
ran de servei de bar i restaurant durant tot el dia i estarà 
obert de dilluns a diumenge. Obrirà portes l’1 de febrer i 
farà la festa inaugural el 19 del mateix mes. 

Plans d’Ocupació Local, noves convocatòries 2015
En el marc de les polítiques d’ocupació, l’Ajuntament en-
gega el nou any ultimant els projectes que es desenvo-
luparan durant 2015 inclosos en els Plans d’Ocupació 
Local. Es preveu que durant el primer semestre, l’Ajun-
tament faci 44 contractacions a persones del municipi 
en situació d’atur. Una de les novetats és l’ampliació de 
la jornada al 100% i mantenir els contractes de 6 mesos. 
Pròximament es donaran a conèixer els perfils requerits 
i el procediment per accedir-hi. 
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Aquesta primavera s’iniciaran les obres per dotar el muni-
cipi d’una nova anella esportiva, amb l’objectiu d’incorpo-
rar nous carrils bici que formin una xarxa connectada per 
promocionar una mobilitat sostenible en àmbits urbans. 
Amb aquesta mesura, es pretén continuar amb l’impuls 
de la pràctica esportiva cercant alternatives al vehicle 
privat, prioritzar un mitjà de transport i de mobilitat més 
sostenible, i dotar els ciutadans d’una infraestructura se-
gura per circular amb bicicleta.
El projecte, que actualment es troba en fase d’exposició 
pública, comprèn dues fases diferenciades. L’anella com-
pleta unirà diferents espais ja habilitats, que connectaran 
el Barri Antic, el passeig Fluvial, l’Eixample i l’espai rural 
de Gallecs.
Tindrà una longitud total de 7.017 m, dels quals, 3.843 m 
són camins verds, 1.654 m carrils bicicleta, 590 m carrils 

Nova anella esportiva per caminar o anar amb bici

bicicleta damunt vorera, 78 m carrers de convivència i, 
finalment, 852 m carrers amb limitació de velocitat de 30 
quilòmetres.
La primera fase, o primera anella, inclou una part de l’es-
pai existent a l’av. Espanya i al carrer del Mediterrani, una 
nova zona de l’av. Espanya que s’executarà pròximament, 
juntament amb una part del passeig de la Ribera i l’espai 
rurals de Gallecs. Tindrà una longitud de 3.577 m, dels 
quals 1.931 m ja estan construïts i 1.646 m seran nous.
La implementació de l’anella implicarà la substitució de 
set places d’aparcament al carrer de la Fàbrica, que es 
substituiran amb 30 de noves a l’aparcament del mercat.
Tot l’espai tindrà una senyalització específica vertical i 
horitzontal i es preveu instal·lar nous espais a diferents 
equipaments per a l’estacionament de bicicletes per tal 
de facilitar-ne l’ús i l’aparcament als usuaris.

 Adopta el teu millor amic al Guau, quina 
matinal!  
Coincidint amb la Festa Major d’Hivern d’enguany, 
l’Escola de la Natura, a través de la regidoria de Medi 
ambient, i Help Guau organitzen una nova edició de 
Guau, quina matinal!  L’objectiu de la jornada, que tin-
drà lloc el 25 de gener de 10 a 14 h davant del Polies-
portiu municipal, és fomentar l’adopció de gossos i la 
tinença responsable d’animals de companyia. Durant 
l’activitat, es farà una desfilada de gossos del centre, 
que s’han recollit a Parets i que busquen una nova llar. 
També hi haurà jocs interactius per practicar-los amb 
les mascotes, una classe gratuïta d’iniciació a l’obe-
diència i el concurs d’habilitats ‘Guau, tú si que vales’. 

 A la primavera... Sessions d’astronomia!
En el marc de la programació d’activitats de primavera, 
l’Escola de la Natura proposa un seguit de sessions 
d’astronomia adreçades al públic familiar i adult, i a 
nens i nenes a partir dels 10 anys. 
Entre els mesos de gener i juliol, es podran fer ob-
servacions d’Andròmeda, Júpiter, Venus, Saturn, les 
Plèiades o la Lluna, entre moltes d’altres.
Totes les sessions, que es faran a l’Observatori Astro-
nòmic Pau Vila, són gratuïtes. Cal inscriure-s’hi prèvi-
ament a l’adreça escola.natura@parets.cat o trucant 
al telèfon del centre 93 562 17 94.

MEDI AMBIENT
La nova anella, projectada en dues fases, tindrà una longitud total de més de 7 quilòmetres

CONVOCATÒRIA DE PLACES
A L’AJUNTAMENT DE PARETS

Podeu consultar les bases completes

al web www.parets.cat

Arquitecte/a grup A1

Plaça vacant a la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Parets, amb 
nomenament interí/na
Selecció mitjançant concurs de mèrits amb 
prova pràctica
Jornada de treball: 18 h 45 min setmanals
Retribució bruta mensual: 1.818 €

Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de gener, 

inclòs, al registre de l’Ajuntament, acompanyades de 

currículum vitae, fotocòpia del títol i documents

acreditatius dels mèrits al·legats

Dissabte, 
14 de febrer de 2015

amb activitats al llarg de la jornada

Cal Jardiner, 
            enamora’t

A les 12 h, 

inauguració
Casal de Joves

de Cal Jardiner
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Cal Jardiner, el nou espai de referència i punt de trobada 
dels joves de Parets, ja és una realitat. Després d’anys 
de treball conjunt entre l’Ajuntament i entitats locals, el 
Casal de joves està a punt d’inaugurar-se. Sota el lema 
‘Cal Jardiner, enamora’t’, el 14 de febrer s’estrena l’equi-
pament, amb un ampli ventall d’activitats programades 
especialment per a l’ocasió.

Cal Jardiner s’omple de dinamisme
El Casal de Joves ha estat projectat com un espai aglu-
tinador de l’oferta d’oci per als joves, on es treballaran 
àmbits diversos, com ara l’educació, les habilitats rela-
cionals, els hàbits culturals i de salut, l’ocupació, el lleure 
responsable i alternatiu, la prevenció de les conductes de 
risc, temes de gènere i participació. Aquest programa es 
desenvoluparà a partir d’activitats com el teatre, l’expres-
sió corporal, les noves tecnologies, la fotografia o el joc. 
Cal Jardiner serà la seu de l’APUNT, el punt d’informació 
juvenil, i prestarà alhora serveis diversos com assesso-
rament i orientació sociolaboral juvenil, en col·laboració 
amb l’SLOP, aula d’estudi, formació, educació reglada i 
no reglada, sortides i punt de Bookcrossing per fomentar 
la lectura. Comptarà, també, amb la Zona Oberta per a la 
promoció d’artistes joves. 
La construcció d’un edifici annex a l’existent fa que l’espai 
disposi de 400 metres quadrats d’edificació amb aules, 
sala d’informàtica, bucs d’assaig i una sala d’activitats 

polivalent, de 145 metres quadrats, amb un magatzem 
vinculat a la sala. 

Projecte compartit i cogestionat amb les entitats
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 amb els usos que hi volen do-
nar. També es va obrir el procés participatiu ‘Digues la 
teva sobre Cal Jardiner’, en què gairebé 650 joves van 
prioritzar entre la construcció d’una pista poliesportiva o 
una d’skate. Finalment, l’Ajuntament ha donat resposta 
a ambdues demandes, que constitueixen l’espai exterior.
“Des de l’Ajuntament fomentem la gestió compartida amb 
les entitats, amb la finalitat d’aconseguir la implicació 
dels joves. Aquest ha estat el punt de partida abans de 
definir el projecte, ho ha estat també per programar les 
activitats de l’acte inaugural i continuarà així un cop es 
posi en marxa. Pensem que Cal Jardiner ha de respondre 
a les necessitats del jovent i n’han de participar activa-
ment”, va manifestar el regidor de Joventut, Miguel Ángel 
Granado, durant la visita d’obres.
Un cop entri en funcionament, Cal Jardiner esdevindrà 
també la seu de les entitats juvenils. Prèvia petició, po-
dran disposar d’espais per reunir-se, programar i desen-
volupar les seves activitats. El casal estarà obert de di-
marts a diumenge,en horari de tarda-vespre-nit, durant 
tot l’any.

Cal Jardiner, nou punt de trobada per a joves
El 14 de febrer, a les 12 h, s’inaugura l’equipament, concebut com a espai de referència dels joves de Parets

EQUIPAMENTS

VIA PÚBLICA

Prop de 300 places d’aparcament al pavelló
Aquest mes de gener s’han iniciat les obres d’arranjament 
de l’entorn del pavelló poliesportiu Joaquim Rodríguez. 
Els treballs consistiran en l’endreçament de l’aparcament, 
la circulació i la millora de l’espai de forma integradora 
amb l’espai natural del riu Tenes.
Les obres es faran en dues fases, amb un període d’exe-
cució de 7 setmanes. Un cop acabades, el nou espai dis-
posarà de 297 places d’aparcament. Durant l’execució, 
s’hi podrà accedir en vehicle i fer ús dels estacionaments 
que estaran en funcionament per a cada fase d’obra.
Per tal de garantir al màxim la seguretat, s’hi han instal·lat 
senyals i indicacions de trànsit que incideixen especial-
ment en la limitació de la velocitat a tota la zona.  
El projecte actua sobre una superfície total de 17.533 m2. 
Les actuacions es concentren en l’accés a l’avinguda de 
Catalunya, en la façana sud de l’Escola Lluís Piquer i en 
l’espai adjacent a l’avinguda Francesc Macià.

Nova coberta a les pistes de Can Butjosa 
Les obres de construcció de la coberta, l’adequació i les 
instal·lacions complementàries de les pistes esportives 
de Can Butjosa continuen en marxa. 
Fins ara, ja s’ha instal·lat l’estructura principal de la co-
berta i resten per fer les tasques d’arranjament dels ac-
cessos principals, la urbanització del carrer de la Salut, el 
poliment del mosaic, la instal·lació elèctrica, la col·locació 
de les cistelles de bàsquet i les xarxes de protecció de 
pilotes, així com la substitució dels fanals i d’alguns ele-
ments del mobiliari urbà.
El projecte ha estat redactat per l’empresa Pidemunt, SA 
i executat per Hierros Bueno, SAL. 
Amb motiu de les obres, s’han enderrocat alguns dels 
murs perimetrals, els tancats de malla del recinte actual 
i determinades àrees de la solera de la pista.
Es preveu que les obres estiguin totalment enllestides a 
mitjan febrer.  Aleshores, s’hi instal·larà la rampa d’accés 
des del pati de l’escola Pompeu Fabra, es construirà l’ac-
cés des del carrer de la Salut i es restituiran les voreres 
prèviament enderrocades. 
La coberta permetrà la pràctica de l’esport malgrat les 
inclemències del temps i el paviment de terratzo polit ga-
rantirà que disciplines com el patinatge artístic o l’hoquei 
sobre patins es puguin dur a terme de manera segura.

 Representants polítics i responsables tècnics van fer una visita a l’obra de Cal Jardiner dissabte passat
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H I V E R N
MAJOR

PARETS DEL VALLÈS
23, 24, 25 I 26

GENER 2015

FESTA

exposicions
Del 9 al 26 de gener

A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural Can Rajoler

XVIII aniversari del Centre Cultural Can Rajoler

Festa de la Pedra del Diable. 
Exposició que consta de 22 plafons, amb la història i descripció 
dels personatges que protagonitzen la Festa de la Pedra del 
Diable.
Obertura: divendres 9 gener a les 15.30 h.

La Festa Major d’hivern ha estat programada pel grup de treball de la 
Taula d’Entitats de Parets del Vallès, format per:

Agrupació Pessebrista Parets, Ajuntament de Parets del Vallès, AMPA de l’escola 
Lluís Piquer, AMPA Institut Torre de Malla, Associació Balls de Saló,  Associació de 
Fibromiàlgia i Fatiga Crònica, Associació Fotogràfica de Parets, Colla de Gegants, 
Bestiari i Grallers de Parets, Comissió de Festes de Parets del Vallès, Diables Parets, 
Fes-Tuka, Parets contra el Càncer, Rialles Parets.

TAPA MEDIEVAL
Degustació de tapes medievals a diferents establiments 
de Parets
Organització: Ajuntament de Parets i Mercat de la plaça Dr. Trueta

Divendres 23

18.00 h A la Biblioteca Can Butjosa. Hora del conte: Contes d’hivern

20.00 h A la Sala Serra Cooperativa
 Un sopar d’òpera: conferència sobre Otello, de Verdi i sopar fred.

21.00 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
 Concert Circular, a càrrec del CEM Maria Grever
  
Dissabte 24

09.00 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez 
 Torneig de Tennis Taula

10.00 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. Escacs per a tothom

10 a 21 h A la plaça de la Vila. Parets Medieval, amb parades i activitats

10 a 14 h A la zona Raval i a Can Butjosa. Fes història per Parets

11 a 17 h Al Casal de Cultura Can Butjosa
 XVIII Calçotada Popular, amb dinar i activitats

17 a 21 h A la plaça de la Vila
 XVIII Desfilada Infernal, amb concentració, xocolatada, tabalada,   
 sortida del correfoc, desfilada, brou i espectacle pirotècnic

22.00 h Al Teatre Can Rajoler. Concert de música: Punt i seguit, de David Txes

22.00 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
 Concert de Festa Major. Sessió musical a càrrec dels alumnes del curs  
 de DJ del Casal de Cultura Can Butjosa. A les 0 h, concert de Willy & The  
 Poorboys. A les 2 h, Sessió musical a càrrec del DJ paretà Live it up

Diumenge 25
 
10.00 h Parc la Linera / Passeig Joan Miró 
 XVIII Trobada de gegants de Parets, plantada de Gegants i esmorzar

10 a 21 h A la plaça de la Vila. Parets medieval, amb parades i activitats

10 a 14 h A la zona Raval. Fes història per Parets

10.30 h Pistes BMX. V Circuit d’iniciació Club Puravida 4x4
 
11.00 h Al costat del Poliesportiu. Matinal d’adopció de gossos
 
11.00 h Sota la plaça de la Vila Pessebre monumental fins a les 13.30 h.

11.30 h Al Barri Antic. Passejada dels Gegants i exposició a la plaça de la Vila
 
11.45 h A la plaça de la Vila
 Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Terrassa

13.30 h A la plaça de la Vila. Ballada dels Gegants i actes finals

18.00 h Al Teatre Can Rajoler
 Espectacle Infantil musical La Ventafocs. Cia La Roda 

18.00 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
 Gran Ball de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Girasol

18.00 h Sala Basart Cooperativa. Trobada poètica del Niu d’Art Poètic
 
Dilluns 26

D’11 a 14 i de 16 a 19.30 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
 Parc infantil. Amb inflables, tallers i jocs per als infants, fira solidària de  
 joguines de Nadal, exposició i venda de manualitats i berenar tradicional  
 per a tota la mainada

D’11 a 14 i de 16 a 19 h Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
 Acapte de sang

19.00 h Al Teatre Can Rajoler.
 Teatre: Don Juan Tenorio, amb Joan Pera i Lloll Bertran

PROGRAMA
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Cinc anys després d’engegar el pla estratègic Parets, com 
tu el vols 2010-2025, l’Ajuntament inicia la revisió quin-
quennal del document, amb un nou procés de participa-
ció. En aquesta ocasió, el punt de partida seran els barris 
de l’Eixample i posteriorment, es procedirà al Barri Antic. 
‘L’Eixample, com tu el vols’ té per objectiu copsar les no-
ves necessitats de la ciutadania, passats cinc anys, fent 
un repàs a totes les actuacions que ja s’han dut a terme 
però, sobretot, posant sobre la taula temes pendents, per 
tal d’avaluar-los, prioritzar-los i poder analitzar noves de-
mandes sorgides en aquests cinc anys que puguin ser 
clau per al desenvolupament del futur de l’Eixample i el 
seu entorn.
En aquest sentit, es preveuen tres accions participatives. 
Una està adreçada específicament a l’àmbit del comerç 
i tindrà lloc el 5 de febrer, a les 21 h, al Casal Sant Jordi. 

El 7 de febrer es farà un Debat a carrer, una passejada 
oberta a la ciutadania, que consistirà en un recorregut 
pels carrers de l’Eixample per veure i comprovar ‘in situ’ si 
el model urbanístic actual respon a les seves necessitats 
i valorar possibles variacions. 
Per últim, el 13 de febrer, a l’Escola Pau Vila, s’obrirà una 
sessió de treball en què hi podran prendre part tant adults 
com infants. ‘L’Eixample, vist pels infants’ centrarà l’es-
pai de ludoteca habilitat per a què els més petits també 
col·laborin en la reflexió i deixin constància de l’Eixample 
que volen. Mentrestant, els pares podran participar en un 
espai de debat per dissenyar accions futures en els barris 
de l’Eixample.
També es podrà participar en aquest procés a través d’en-
questes al web municipal i enviant suggeriments a través 
del correu electrònic eixamplecomtuelvols@parets.cat

‘L’Eixample, com tu el vols’: participa-hi!
Amb motiu de la revisió quinquennal del pla estratègic, al febrer s’inicia un procés de participació a l’EixampleSegona fase de millora de l’av. d’Espanya

Aquest gener han començat les obres d’urbanització 
de l’entorn de l’avinguda Espanya, que en aquesta 
segona fase abasta des del carrer d’Alfons XIII fins 
al carrer de Josep Molins. Amb aquesta actuació es 
procedirà a habilitar espais de convivència i relació 
ciutadana, suprimir barreres arquitectòniques i priorit-
zar els espais de descans i de passeig per a vianants i 
ciclistes. Es preveu que aquesta fase tingui una durada 
aproximada d’execució de 3 mesos.

Es cobreixen 250 escocells al municipi
El Servei de Via Pública de l’Ajuntament de Parets ha 
iniciat les tasques de cobertura dels escocells oberts 
i sense arbrat en tot el terme municipal. L’actuació 
afecta el reblert d’unes 250 unitats distribuïdes en 
diferents barris i espais de Parets. Es preveu que les 
feines estiguin enllestides a inicis del mes dl pròxim 
mes de febrer.

Repintat de la senyalització horitzontal
Durant tot el mes de gener es duen a terme al munici-
pi els treballs de manteniment i repintat de la senya-
lització vial horitzontal. Es preveu que, si el clima ho 
permet, les tasques es duguin a terme durant la nit, per 
tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, l’afectació 
al trànsit rodat i als vianants.

Canvi de les plaques dels noms de carrers
En el marc de les tasques de manteniment de la via 
pública, durant la pròxima setmana es portarà a ter-
me la instal·lació de noves plaques de nomenclàtor 
dels carrers així com la substitució de les que estan en 
mal estat. Es col·locaran plaques collades a la paret i 
plaques amb suport vertical. El total de plaques en les 
quals s’actuarà, en tot l’àmbit del municipi, és de 193: 
154 collades a la paret, 35 amb suport vertical i 4 que 
se substituiran.

EN 2 MINUTS...

febrer 2015

Del 4 al 13 de febrer
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
dimarts i dijous de 16 a 19.30 h

93 573 98 02

Procés participatiu 
de revisió quinquennal del Pla estratègic
Parets, com tu el vols 2010-2025

Dijous 5 febrer
a les 21 h, al Casal Sant Jordi,
sessió de treball amb els comerciants

Dissabte 7 febrer
a les 11 h, a la plaça Dr. Trueta, 
Debat a carrer

Divendres 13 febrer
a les 18 h, a l'Escola Pau Vila, 
sessió de treball amb adults i infants

L’Eixample,
       com tu el vols
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CONCERT           CIRCULAR

Divendres 23 de gener / 21 h
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez · Parets del Vallès

Una experiència única d’immersió sonora

500 persones disposades en un gran cercle, demarcades per quatre 

anells sonors que evolucionen passant des del so pur i la veu humana 

fins als instruments musicals

Una experiència creada al Centre d’Estudis Musicals Maria Grever

Dirigida per Ernesto Briceño

CEM Maria Grever (C/ de la Salut, 37. Tel. 93 562 43 24)

cemmariagrever@gmail.com

Organitza: Col·labora:

web:

Sara Aragall García, filla dels paretans Eugeni Aragall i 
Maria del Carmen García, ha estat el primer nadó nascut 
aquest 2015 a l’Hospital de Mollet del Vallès. La Sara va 
néixer a les 12.40 h, del dia 1 de gener, en un part nor-
mal, sense cap complicació i molt tranquil. La menuda 
va pesar 3,350 quilos i va néixer amb una alçada de 50 
centímetres. 
Dilluns passat es va fer a l’Ajuntament la recepció i l’acte 
de benvinguda a la primera paretana de l’any. L’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, va lliurar als pares del nadó un 
exemplar de la ‘Benvinguda’, la dona d’aigua de Parets. 

La primera paretana de l’any rep la benvinguda de l’Ajuntament

Es tracta d’un encàrrec que ha fet el consistori a l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Va-
llès amb la voluntat de col·laborar amb aquest projecte de 
gran valor social, solidari i humà que promou la inserció 
laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica 
de la comarca. Els pares de la Sara es van mostrar molt 
agraïts per la recepció i van explicar que han vingut a 
viure a Parets perquè consideren que és un municipi amb 
molta qualitat de vida per residir-hi. De fet, la mare, Maria 
del Carmen García, va viure a Parets fins als 26 anys i hi 
ha tornat dos anys després d’una estada a Badalona.

Sara Aragall García va néixer a l’Hospital de Mollet a les 12.40 h, de l’1 de gener
CAN BUTJOSA

Renovació de la sala d’informàtica 
Aquesta setmana s’han instal·lat vuit nous ordinadors al 
Casal Can Butjosa. La sala d’informàtica ha estat condi-
cionada amb nous terminals amb l’objectiu de millorar 
aquest punt d’accés a internet a disposició del conjunt de 
la ciutadania. Si bé l’espai ja funcionava, la renovació dels 
equips permetrà una millor connexió a la xarxa amb millor 
tecnologia. Aquest punt d’accés a internet és utilitzat so-
bretot per gent jove, per realitzar treballs, i per a la recerca 
d’ocupació. És una de les accions portades a terme entre 
les regidories de Joventut i Noves Tecnologies

PREMIS
L’Ajuntament, reconegut per l’AOC
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha estat seleccionat 
com un dels 10 millors consistoris de Catalunya de menys 
de 20.000 habitants en la implantació i ús dels serveis 
d’administració oberta entre la ciutadania i les empreses.
Aquest reconeixement es tradueix en un guardó que es 
lliura avui, 22 de gener, a les 15.30 hores, en el marc del 
primer Congrés de Govern Digital, que se celebra al Pa-
lau de Congressos de la Fira de Barcelona, al recinte de 
Montjuïc. La vicepresidenta del Govern i presidenta del 
Consorci AOC, Joana Ortega, farà el lliurament dels Pre-
mis, als quals assistirà Miguel Ángel Granado, regidor de 
Noves Tecnologies, en representació de l’Ajuntament.
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Vols tornar enrere en el temps? T’agradaria sentir l’emoció 
d’un combat d’espases cos a cos, recuperar el vell art de 
la falconeria, deixar-te embruixar pel so de les danses 
àrabs, viure l’ambient d’una veritable taverna o veure de 
primera mà la vida en un campament medieval? Aquestes 
són només algunes de les propostes del ‘Parets Medie-
val’, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de gener, coincidint 
amb la Festa Major d’Hivern.
Durant tot el cap de setmana, la plaça de la Vila i els ca-
rrers de l’entorn es convertiran en un veritable especta-
cle, en el qual els visitants podran respirar l’autèntica es-
sència de segles passats, adquirir productes artesanals, 
viandes variades o, senzillament, gaudir d’un dia diferent 

Un viatge a l’edat mitjana amb ‘Parets Medieval’

i molt especial. 
Hi haurà moltes sorpreses, com el carrusel infantil per als 
més menuts o un vaixell víking. Una llarga llista d’actes 
i jocs tradicionals captaran l’atenció de grans i petits 
mentre passegen pels carrers guarnits amb escuts i es-
tendards i es deixen seduir pels colors, la música i les 
olors d’antany.
El mercat obrirà les seves portes i portons a les 10 del 
matí i rebrà paretans i visitants fins a les 9 del vespre per 
mostrar, un any més, les arrels mil·lenàries de la nostra 
vila.
Benvinguts, doncs, al passat, a la tradició i a la cultura. 
Benvinguts tots al ‘Parets Medieval’.

El Mercat sedentari de l’Eixample se suma al ‘Parets Medieval’

A més de les propostes que es faran al Barri Antic durant el Parets Medieval, aquest 
any les parades del mercat sedentari de l’Eixample, situat a la plaça del Dr. Trueta, se 
sumen a les activitats amb una proposta nova i original: la ruta de tapes a base de 
plats típics de l’edat mitjana.
El dissabte 24  de gener, a partir de les 20 h, tothom qui visiti el mercat podrà gaudir de 
la decoració i dels vestits medievals dels botiguers i botigueres, que serviran platets 
tan curiosos com pollastre escabetxat, pernil farcit o torrades de pa amb carbassó, 
entre d’altres. El preu de les tapes variarà entre 1 i 3 euros en funció de l’elaboració.

Establiments col·laboradors:
Polleria Margarita, La Mar Salada, Bar La Paradeta, Els Menuts de la Moreneta, La 
Collita, Peixos Raquel, Carnisseria Roca i el Forn de pa Guardia.

Els dies 24 i 25 de gener, la plaça de la Vila i el seu entorn acolliran un autèntic poblat medievalProves de glaucoma a la gent gran de Parets
l’Institut Oftalmològic Tres Torres farà proves gratu-
ïtes de glaucoma a la gent gran de Parets. La unitat 
mòbil del centre s’instal·larà el dia 19 de febrer, a les 9 
h, i el 20 de febrer, a les 18 h, davant de l’Escola Lluís 
Piquer. Aquesta acció s’emmarca dins la campanya 
de prevenció del glaucoma i degeneració macular as-
sociada a l’edat, que es duu a terme a tot el territori 
català.

Zanini posa en marxa la nova planta a la Xina
El fabricant de plats de roda Zanini, amb seu a Parets, 
ja ha posat en funcionament la nova planta contruïda 
a la població xinesa de Changzhou. La fàbrica, amb 
una inversió de vuit milions d’euros, entra en contacte 
amb un dels principals mercats automobilístics del 
món. Amb aquesta nova implantació, Zanini potencia 
la seva estratègia internacional. A més d’aquesta, la 
firma disposa de fàbriques als Estats Units, Mèxic, 
França, la República Txeca i el Brasil.

Joan Díaz, nou president de UEI-Cerclem
Joan Díaz és el nou president de la Unió Empresari-
al Intersectorial-Cercle d’Empresaris (UEI-Cerclem). 
Díaz relleva Juan Pedro Pirretas al front d’aquesta 
patronal de referència al Vallès. La nova junta, amb 
Joan Díaz al capdavant, aposta per un acostament 
amb la resta d’organitzacions de la comarca, com Pi-
mec, amb l’objectiu d’unir esforços en la defensa dels 
interessos del col·lectiu empresarial.

Programa ‘Joves per l’Ocupació’ de l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació ha posat en marxa el nou  
programa ‘Joves per l’Ocupació’, un projecte per for-
mar persones de l’àmbit electromecànic, adreçat a co-
brir les vacants en el sector de la farmaquímica. Està 
adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys, en situació d’atur, 
i inscrits a l’SLOP. La informació completa sobre els 
cursos es pot sol·licitar a l’SLOP els dilluns de 9 a 13 
h, i de 16.30 a 19:00 h, i els divendres de 9 a 12 h.

Esports de neu a ‘El rincón de las tablas’
Parets ja disposa d’una nova botiga especialitzada en 
esports de neu, esports de lliscament, materials per a 
Snowboard, Longboard, Freeski i Splitboard. Es tracta 
de ‘El rincón de las tablas’, situada al carrer de la Bas-
sa, local A, del Polígon Industrial Llevant. A més del 
local, la marca disposa, des d’aquest mes de gener, 
d’una botiga online on adquirir els seus productes: 
http://elrincondelastablas.com.

‘El saladet’, la nova botiga del carrer Major
El saladet és el nom de la nova botiga d’alimentació, 
encurtits i embotits del carrer Major, 33. La Montse 
i  el seu fill, el Roger, ofereixen al seu local productes 
de pesca salada i queviures de tota mena. Trobareu 
obert El saladet de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i 
de 17 a 20.30 h, i dissabtes de 9 a 14 h.

EN 2 MINUTS...
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febrer15 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Jazzmaica

La big band dirigida per Genís Bou ens 

ofereix un viatge sense retorn a la terra 

de les mil danses: Jazzmaica!

The Gramophone Allstars Big Band

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

febrer7 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 pillo

Una nova experiència 
hilarant que combina 
la música, el gest, 
laudiovisual i la 
improvisació

de Marcel Tomàs

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

febrer1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

L’última trobada

Adaptació d’una obra de Sándor Marái 
sobre la condició humana, en un muntatge 
que suposa el retorn als escenaris de Rosa 
Novell

de Christopher Hampton

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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CONSUMSCAC

Factura electrònica e-fact, obligatòria des del 15 de gener
Des del dia 15 de gener, en compliment de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de des-
embre, l’Ajuntament de Parets ja disposa del servei de factura electrònica per a aquells 
proveïdors que siguin societats anònimes o societats de responsabilitat limitada. 

Què és? És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en 
una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal 
quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut 
que garanteix la seva autenticitat i integritat. Per conèixer els requisits de les factures 
i les obligacions legals per als emissors, es pot consultar el portal de facturació elec-
trònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Comerç: facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.

Tràmits: Per presentar una factura electrònica cal seguir l’enllaç dins la seu electrònica 
de l’Ajuntament, on també s’hi pot trobar la relació de codis DIR-3 corresponents a 
l’òrgan gestor, l’oficina comptable i la unitat tramitadora, que són necessaris per pre-
sentar la factura: parets.cat/seu_electronica/factura-electronica-efact.

Avantatges: La implantació d’aquest sistema suposa un seguit d’avantatges per als 
proveïdors, com ara l’intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i pro-
veïdors, reducció dels temps de tramitació o estalvi de costos en la generació i emissió 
de factures en format electrònic, enlloc de la factura en paper, entre d’altres.

Major protecció legal a les persones consumidores
El DOGC de 31 de desembre de 2014 ha publicat la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a 
la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs 
hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

    Millora de la protecció d’autònoms i empresaris
La modificació reforça els mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes en ma-
tèria de consum amb la finalitat que esdevinguin sistemes eficaços per solucionar els 
problemes que se suscitin entre les parts i, d’aquesta manera, evitar la judicialització 
de processos accedint als sistemes de resolució de conflictes com ara la mediació i 
l’arbitratge, als quals no podien tenir-ne accés anteriorment.

    Mesures de protecció de les persones en situació de pobresa energètica
Quant a la pobresa energètica, el text la defineix com la “incapacitat d’una llar per a satis-
fer el mínim de serveis energètics i, d’aquesta manera, garantir les necessitats bàsiques 
tot tenint en compte els factors personals, geogràfics i materials que hi concorren”. En 
cas de rebre un avís d’interrupció de subministraments bàsics, les persones en situació 
de vulnerabilitat econòmica tindran 15 dies per presentar un informe de serveis socials 
que acrediti la seva situació. En aquest cas, l’empresa subministradora estarà obligada 
a suspendre el tall de subministrament fins que s’aporti l’informe o la sol·licitud de l’in-
forme, o hagin transcorregut dos mesos des de la comunicació de la sol·licitud.

    Increment de les garanties en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris
La reforma impulsa mesures que milloren la situació en l’àmbit dels crèdits o préstecs 
hipotecaris, especialment quan es tracta de l’adquisició de l’habitatge habitual. Essenci-
alment, incrementa les garanties en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris, la 
qual cosa implica la regulació del contingut de la publicitat, la informació precontractual, 
el deure d’anàlisi de la solvència de la persona consumidora i el deure, tant de les entitats 
financeres i de crèdit com del notari que hi intervé, de fer comprensibles a la persona 
consumidora les implicacions econòmiques i jurídiques de la transacció 
concreta, especialment les conseqüències en cas d’impagament.

TRÀMITS I SERVEIS

Acord amb Dream Jocs per donar joguines a Parets contra el Càncer

Aquest mes de gener, l’Ajuntament de Parets i l’empresa Dream Jocs han signat un acord 
per tal d’establir els criteris per a la donació de joguines a l’entitat Parets contra el Càncer. 
L’acte va estar presidit per Maria Antònia Cladellas, en representació de l’empresa; Sergi 
Mingote, alcalde de Parets, i Montserrat Montané, presidenta de Parets contra el Càncer.
Durant l’acte, l’alcalde, Sergi Mingote, va manifestar la satisfacció que suposa la signa-
tura d’acords com aquests “pel rerefons social en benefici d’una entitat amb un autèntic 
esperit vocacional d’ajut a les persones que pateixen”.
Montserrat Montané va destacar la importància de les aportacions que aquesta i d’altres 
empreses fan i que són vitals per desenvolupar la seva tasca d’ajut als malats de càncer.
Dream Jocs és la marca que hi ha darrere de les botigues Don Dino, una de les cadenes 
més grans d’Espanya especialitzades en el sector de les joguines, articles de regal i 
productes de platja. Actualment, té més 100 associats i 200 punts de venda al territori 
nacional.
El setembre de 2013, Don Dino va obrir una de les seves botigues més emblemàtiques 
a l’espai comercial IVECO de Parets. En aquells moments, els representants de la ca-
dena, ja van manifestar el seu compromís per col·laborar en totes aquelles campanyes 
socials impulsades per l’Ajuntament i que tinguessin a veure amb els infants i les seves 
necessitats.

ACORD SOLIDÀRI

QUALITAT EMPRESARIAL

El restaurant El Jardí de Parets ha estat 
una de les 50 empreses de Vallès guardo-
nada amb el distintiu de qualitat SICTED 
2014 (Sistema Integral de Qualitat Turística 
Espanyola en Destí), que atorguen anual-
ment la Secretaria d’Estat de Turisme i la 
Federació Espanyola de Municipis i Provín-
cies (FEMP). 
El projecte SICTED treballa amb empreses 
i serveis turístics de fins a 29 oficis dife-
rents i se centra en l’experiència i la satis-

facció del turista que visita la nostra destinació. Es basa, entre d’altres mecanismes, en 
l’aplicació d’un manual de bones pràctiques, que varia en funció de l’ofici.
El SICTED és un distintiu creat a partir d’un model participatiu que requereix que les 
empreses i serveis turístics adherits es comprometin amb la qualitat turística. Ofereix 
un pla formatiu, visites d’assistència tècnica d’assessors SICTED, tallers de dubtes i 
solucions, grups de treball que desenvolupen propostes de millora per a la destinació i 
avaluacions que contrasten l’adequació de l’empresa/servei als estàndards de qualitat.

El restaurant El Jardí obté el distintiu de qualitat SICTED 2014

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

MATÍ
10 a 21 h. Mercat medieval, 
 amb parades d’artesania
10 a 21 h. Taverna medieval
11 a 13 h. Jocs tradicionals de l’època,   
 Escola de cavallers i Tallers   
 medievals 
12 h.  Exhibició de falconeria
12.30 h.  Exhibició de combat medieval
13 h.  Danses àrabs

TARDA
16 a 20 h. Jocs tradicionals de l’època,
 Escola de cavallers i Tallers   
 medievals 
17 h. Exhibició de falconeria
19 h.  Exhibició de combat medieval

Tot el dia 

Al costat de l’església, campament medieval, amb 

exposició d’armament, vestuari i vida medieval

Exposició d’aus rapinyaires

Haima àrab

24gener
dissabte

25 gener

diumenge

24 i 25 de gener
Placa de la Vila
Jocs tradicionals de l’època, escola de cavallers, 
tallers medievals, pregó, taverna medieval a càrrec 
de Fes-tuka

Falconeria i exposició d'aus rapinyaires a càrrec 
d’Acariciando el aire

Combat medieval, Vestir al cavaller i campament 
medieval a càrrec de La Orden de la Espada

Danses àrabs a càrrec de Nefer Shu

Dia 24, a partir de les 20 h, al Mercat de la plaça Dr. 
Trueta, tapes medievals

2015

MATÍ
10 a 21 h. Mercat medieval, 
 amb parades d’artesania
10 a 21 h.  Taverna medieval
11 a 13 h.  Jocs tradicionals de l’època,   
 Escola de cavallers i Tallers   
 medievals
11 h.  Exhibició de combat medieval
12 h.  Exhibició de falconeria. 
 
TARDA
17 h.  Exhibició de falconeria.
16 a 20 h.  Jocs tradicionals de l’època,
 Escola de cavallers i Tallers   
 medievals
18 h.   Exhibició de combat medieval
19 h.  Danses àrabs

Tot el dia

Al costat de l’església, campament medieval, amb 

exposició d’armament, vestuari i vida medieval

Exposició d’aus rapinyaires

Haima àrab

dissabte 24 gener
al Poliesportiu   Joaquim Rodríguez

CONCERT
22.00 h

Sessió musical 

a càrrec dels alumnes del curs de discjòquei del Casal de Cultura Can Butjosa:

DJ Galán (reggaeton / dembow; house / deep house)

DJ Hardedgarcore (makina & hardcore)

DJ Flep (electro - house)

DJ Sweet (comercial - electrònica)

00.00 h

Willy & The Poorboys 
Tribut a Creedence Clearwater Revival

02.00 h

Sessió musical 
a càrrec del DJ paretà Live it up

de Festa Major d’Hivern
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Parets celebra aquest pròxim cap de setmana la Festa 
Major d’Hivern. Des de demà, divendres 23, i fins dilluns, 
26 de gener, s’han programat una trentena d’activitats per 
a tots els públics. La festivitat, recuperada el 1994, s’ha 
consolidat com un dels esdeveniments més exitosos i 
esperats per tota la ciutadania. Els orígens de la Festa 
Major d’Hivern es troben a mitjan segle XV, arran d’un vot 
religiós que la gent de Parets va fer a Sant Sebastià per 
tal que els lliurés de la pesta.
La principal novetat de la programació d’enguany és el 
concert circular, una experiència sonora i artística única 
que tindrà lloc demà divendres al Poliesportiu Municipal 

Cultura i tradició a la Festa Major d’Hivern de Parets
El Concert Circular i el Parets Medieval són algunes de les activitats més destacades de la programació

Joaquim Rodríguez sota l’organització de l’Ajuntament i 
el Centre d’Estudis Musicals Maria Grever.
Per segon any consecutiu, la festa incorpora el Mercat 
Medieval, amb parades i activitats als carrers del barri 
antic. Hi ha altres actes destacats com la 18a Calçota-
da Popular al Casal de Cultura Can Butjosa, la Desfilada 
Infernal amb els Diables de Parets o la 18a Trobada de 
Gegants, passejada i balls finals a la plaça de la Vila.
Dilluns, 26 de gener, darrer dia de la festa, hi haurà el Parc 
infantil al Pavelló, d’11 a 14 h i de 16 a 19.30 h, i, a Can 
Rajoler, la representació de l’obra de teatre ‘Don Juan Te-
norio’, amb Lloll Bertran i Joan Pera.

Exposició 25 anys de La Cuna
La Sala d’Exposicions de Can Rajoler acollirà del 30 de 
gener al 22 de febrer la mostra ‘La Cuna fa 25 anys’. 
L’exposició ofereix un recull d’imatges i materials de 
record dels 25 anys d’història de l’escola bressol mu-
nicipal (1989-2014). La mostra es podrà veure de di-
lluns a divendres, de 16 a 20 h, i els dijous i dissabtes, 
de 10 a 13 h. Dins del 25è aniversari del centre s’ha 
previst també la visita i la participació d’exalumnes en 
la vida actual de l’escola, un taller de jocs de falda per 
a les famílies, l’actuació de la cantant Dàmaris Gela-
bert (10 de febrer) i una gran festa de cloenda.

La Diputació reconeix els Consells d’Infants
Una delegació municipal participarà el dijous 29 de ge-
ner, a les 18 h, a l’acte de reconeixement que la Diputa-
ció de Barcelona farà als Consells d’Infants. La sessió, 
que tindrà lloc al Pati Manning de la capital catalana, 
servirà per fer la signatura d’adhesió i renovació del 
compromís amb la Xarxa de Projectes de Participació 
Infantil. Dels 47 consells d’infants que hi ha a Catalun-
ya, 29 han comptat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, entre els quals hi ha el de Parets.

Nous treballs dels grups Grushenka i Cenetaph
Durant el febrer, la banda de pop alternatiu, liderada 
per Xavier Friedrich (Xavi Nadal), Grushenka, traurà el 
seu segon disc titulat ‘La insoportable levedad del ser’. 
Els primers senzills seran ‘Maltratarse y asustarse’ i 
‘Enredo interesante’. Per altra banda, Cenetaph , liderat 
per Nil Nadal, va treure a final de 2014 el seu primer EP 
‘Bright Ash Deep Heaven, Withered Flowers’, format per 
5 temes amb moltes influències del brit-pop britànic.

EN 2 MINUTS...

 El Casal de Cultura Can Butjosa acollirà dissabte la 18a Calçotada Popular, que inclou tallers, exhibicions i espectacles

CONCERT CIRCULAR 

Estrena mundial a Parets del Concert Circular
El Centre d’Estudis Musicals Maria Grever i l’Ajuntament 
de Parets organitzen el Concert Circular, una experiència 
d’intel·ligència emocional i so a través de la música. Unes 
600 persones assistiran al concert, que tindrà lloc demà 
divendres, a les 21 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. 
L’objectiu del concert és crear una atmosfera sensorial a 
través de la música, la il·luminació la meditació activa i 
la immersió sonora binaural. L’assistent es trobarà dins 
d’un gran mandala percebent música en directe des de 

quatre anells sonors que evolucionen des del so pur (bols 
tibetans), la veu humana, un quartet de cordes i percussió, 
simulant el ventre matern. 
El Concert Circular és un esdeveniment únic i pioner, creat 
i dirigit per Ernesto Briceño, director del CEM Maria Grever. 
Per garantir-ne la qualitat, el Concert Circular compta 
amb una sèrie de col·laboradors i artistes participants 
de gran nivell. 
Destaca la neurobiòloga Mara Dierssen, el neurocientífic i 
especialista en musicoteràpia Jordi Jauset, o l’antropòleg 
i especialista en expressions de cultura popular de Cata-
lunya, el Marroc i i l’Amèrica Llatina, Enric Miró. També hi 
haurà els artistes TaHaDi, un trio de músics que interpre-
ten instruments antics com el Didgeriddoo i la Taula amb 
el més recent Hang. El quartet Cordes del Món completa 
el grup de persones responsables d’oferir un especta-
cle pioner i únic. Paral·lelament els assistents al concert 
podran visitar al vestíbul del Pavelló la mostra ‘Calendari 
dels pagesos. 150 anys mesurant el temps’, cedida pel 
Museu Etnològic de Barcelona. Les entrades per assistir 
al concert ja estan esgotades.

PLUSVÀLUAEDUCACIÓ

Presentat el llibre ‘Educar no és difícil’
Èxit d’assistència a la presentació del llibre ‘Educar no és 
tan difícil’, de Maria Jesús Comellas, que va tenir lloc a la 
Biblioteca Can Butjosa. Lluny de la provocació, el volum 
recull de manera fidel la tesi l’autora: “Eduquem a cada 
moment, des que sona el despertador al matí i saludem 
els fills amb un «bon dia!» o un «apa, afanya’t» fins que 
arriba la nit.” Comellas reivindica el dret moral d’educar 
i de ser capaços d’exercir-lo, perquè segons ella “educar 
és ensenyar a viure”.
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NADAL
Un any més, hem acomiadat els 365 dies que han quedat enrere i hem donat 
la benvinguda al nou any, que tot just comença ara. El 2015 és un any ple 
d’esperances, de desitjos i de bons propòsits. Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient van recollir les nostres peticions a través de les cartes de tots els 
infants que s’hi van acostar, el Tió va descarregar la seva panxa plena de 
regals i, tots plegats, vàrem poder gaudir de les belles imatges nevades del 
pessebre monumental. El Nadal ha estat un temps d’il·lusions, de retroba-
ment i de compartir un grapat de bons moments amb la família i els amics. 
També ha estat temps de festa, de regals, de llaminadures i de llums de 
colors. Unes festes, sens dubte, inoblidables. Us presentem un recull de foto-
grafies de l’ampli ventall d’activitats en els quals els paretans i les paretanes 
hem participat aquests darrers dies, però, si voleu veure’n més, ho podeu fer 
al flickr de Parets Connecta.

Carnestoltes 2015

Diumenge
15 de febrer

CERCAVILA
10.30 h  a l'aparcament del pavelló,
inscripcions al concurs individual 
11.30 h naixement del Rei Carnestoltes a 
càrrec d’Artristras i sortida de la rua
itinerari: pavelló - av. Catalunya - carrer 
Major  - av. Lluís Companys - av. Catalunya - 
carrer Monistrol (on es deixaran les carrosses 
i els vehicles) 
13.30 h a la plaça Dr. Trueta, 
lliurament de premis del concurs amb 
animació a càrrec de Jordi Rius i comiat 
del Rei Carnestoltes a càrrec d'Artristras

CONCURS
INDIVIDUAL: Inscripcions a 

l’aparcament del pavelló. 

COMPARSES: Les comparses han 

d'inscriure's prèviament a Can Rajoler 

(carrer Travessera, 1, telèfon 935739800) 

en horari d'oficina, on se'ls donarà les 

normes de participació..

El jurat valorarà la participacíó a la rua 

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(1r i 3r premi en vals de compra a les botigues 
col·laboradores)

INFANTIL comparsa (a partir de 5 compo-
nents): 300 i 150 €
 (2n premi en vals de compra a les botigues 
col·laboradores)

ADULT individual: 300, 200 i 100 €
(en efectiu).

ADULT comparsa (a partir de 5
components): 600 i 300 € (en efectiu)

Organització: Col·laboració:

Aquest any, la rua anirà des del pavelló fins a l'Eixample. L’exhibició i la deliberació del jurat es farà exclusivament

durant la rua i el lliurament de premis tindrà lloc a la plaça Dr. Trueta, on no hi poden accedir les carrosses.
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Més de 500 persones van assistir, el passat 28 de desem-
bre a la Festrobada del grup de facebook ‘Tu no ets de 
Parets si no...’, que va tenir lloc al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez. Els organitzadors fan un balanç molt 
positiu de l’activitat, que ha obtingut uns 1.027 euros de 
benefici (un cop deduïdes les despeses). Així, la meitat 
dels beneficis s’han destinat, a parts iguals, a les entitats 
Parets contra el càncer i Càritas Parets. 
A més d’intercanviar-se records i de retrobar-se des-
prés de molt temps, la Festrobada va incloure l’actuació 
d’antics membres del ball de gitanes, el Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever, la projecció d’un audiovisual amb 

Més de 500 persones, a la primera Festrobada de Parets
En menys de 6 mesos, el grup de facebook ‘Tu no ets de Parets si no..’ ja supera els 1.800 membres

una selecció de 350 de les prop de 1.900 imatges anti-
gues que s’han publicat en els darrers mesos a Facebook 
i l’audició musical de cançons dels grups paretans Els 
Tenes i Carbonilla. 

Molt bona acollida del photocall de la festa
Amb la col·laboració dels comerciants de Parets i de l’en-
titat Associació Fotogràfica, el dia de la Festrobada es va 
muntar un photocall, que va tenir molt bona acceptació 
entre el públic assistent, i es va gravar en vídeo l’esde-
veniment. En poc més de sis mesos el grup ‘Tu no ets de 
Parets si no...’ ha superat els 1.800 membres a Facebook.

 La primera Festrobada va incloure l’actuació, al pavelló, del Centre d’Estudis Musicals Maria Grever

Cursos de l’Associació Fotogràfica
L’Associació Fotogràfica Parets organitza set cursos 
durant el primer semestre de 2015. La programació, 
impartida per Ramon Cugat, consta de cursos i tallers 
de lightroom, iniciació a la fotografia, macrofotografia, 
assistència lightroom, fotografia de nens, fotografia 
avançada i organització d’imatges i còpies de segu-
retat amb lightroom. Per a més informació i inscrip-
cions podeu consultar la pàgina web de l’entitat: www.
afparets.com. A més, durant la Festa Major d’Hivern 
l’associació organitza l’activitat ‘Fem història per Pa-
rets’: dissabte 24, de 10 a 14 h, a Can Butjosa i la zona 
del Raval, i diumenge 25, de 10 a 14 h, a la zona del 
Raval.

Nova programació de cursos a Can Butjosa
El Casal de Cultura Can Butjosa obrirà el 27 de gener 
les inscripcions per participar a la programació de 
cursos, tallers i activitats que va de febrer a juny de 
2015.  Com a novetat hi ha els monogràfics de cuina, 
que en aquesta ocasió estaran dedicats a la cuina de 
primavera, vegetariana, afrodisíaca, tapes i aperitius, 
plats d’estiu i patés de tots colors.

Joan-Lluís Lluís, a la tertúlia del Niu d’Art
L’escriptor Joan-Lluís Lluís és el convidat avui dijous, 
a les 20.30 h, al restaurant el Jardí, de la tertúlia-debat 
que organitza el Niu d’Art Poètic. Joan-Lluís Lluís (Per-
pinyà, 1963) parlarà sobre el seu darrer llibre titulat 
‘Les cròniques del déu coix’, una faula cruenta sobre 
la decadència dels déus antics i la confrontació de les 
civilitzacions. A més, el 19 de febrer hi ha prevista una 
nova tertúlia literària sobre el llibre ‘Desig de xocolata’, 
de Care Santos.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAPESSEBRES

Antonio Navas guanya el Concurs de Pessebres
L’Agrupació Pessebrista de Parets va lliurar aquest mes 
de gener els premis del 3r Concurs de Pessebres Fami-
liars. Com a condició per a participar-hi, calia que el mun-
tatge fos tradicional, tot i que amb versió lliure i mides 
il·limitades. El primer premi -d’entre la vintena de llars 
inscrites- se’l va endur Antonio Navas i el segon, Marc 
Marquès, mentre que enguany es van lliurar dos tercers 
premis (a causa d’un empat en la puntuació) que van ser 
per a Maria Dolores López i Marc Pérez. 

CARNESTOLTES

Canvis en el recorregut del Carnestoltes 2015
Enguany la rua del Carnestoltes s’iniciarà diumenge 15 de 
febrer, a les 11.30 h, amb sortida des del Pavelló d’esports 
Joaquim Rodríguez. Una hora abans, a l’aparcament del 
poliesportiu es faran les inscripcions per prendre part en 
el concurs individual de disfresses. 
El grup Artristas representarà el naixement del Rei Car-
nestoltes i tot seguit s’iniciarà la rua, que continuarà per 
l’av. Catalunya, av. Joaquim Guasch, c/ Major, av. Lluís 
Companys, av. Catalunya i finalitzarà al carrer Monistrol.

A les 13.30 h, es farà a la plaça Dr. Trueta el lliurament 
de premis del concurs amb animació a càrrec de Jordi 
Rius i el comiat del Rei Carnestoltes amb el grup teatral 
Artristas. Les comparses que vulguin participar a la rua 
s’hauran d’inscriure prèviament a Can Rajoler, en horari 
d’oficina, on se’ls facilitarà les normes de participació.

10 premis per la categoria infantil i adulta
Com l’any anterior, l’organització del Carnestoltes lliurarà 
10 premis. En la categoria infantil, hi haurà tres premis 
individuals de 200, 100 i 50 euros (1r i 3r premi en vals 
de compra de les botigues col·laboradores), i dos premis 
de comparses de 300 i 150 euros (2n premi en vals de 
compra dels establiments col·laboradors).
Quant a la categoria adulta, hi haurà tres premis indi-
viduals en metàl·lic de 300, 200 i 100 euros i dos més 
en comparses (a partir dels 5 components) de 600 i 300 
euros en efectiu.
L’exhibició i la deliberació del jurat del Carnestoltes es 
farà exclusivament durant la rua i el lliurament de premis 
serà a la plaça Dr. Trueta.
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El Club Handbol Parets va presentar, el passat 20 de desembre, els 10 equips federats i els prop de 140 jugadors que té 
aquesta temporada. Durant l’acte de presentació, es va fer un reconeixement a l’exdirectiu i ciutadà il·lustre de Parets 
Eduard Serra. El seu fill i quatre néts -vinculats al club- van lliurar-li una placa d’homenatge. La presentació també va 
ser solidària amb la jove paretana Clàudia Espuny. Les jugadores de l’equip juvenil femení van entregar-li una samarreta 
del club, signada per tota la plantilla. A més, els assistents a la festa van poder fer aportacions econòmiques per a la 
família de la jove. L’Handbol Parets manté obert el compte solidari per aquesta causa. L’entitat Diables Parets es va 
afegir a la jornada solidària, que va cloure amb el partit del sènior A contra l’Handbol la Garriga.

Presentada l’Associació Triple Bàsquet 2014-15
Un triangular amb la participació d’equips mixtos inclu-
sius va servir per presentar, el 21 de desembre, l’Associa-
ció Triple Bàsquet 2014-15. El Club de Bàsquet Cadira de 
Rodes Sant Nicolau, Amics de Triple i Triple Bàsquet van 
prendre part en la competició que es va jugar al Polies-
portiu Joaquim Rodríguez. Abans del triangular es va fer 
la presentació individual dels jugadors del Triple i, al final, 
es va servir un berenar. Entre les properes activitats de 
l’associació hi ha l’assistència al partit de bàsquet en ca-
dira de rodes entre el Sant Nicolau (Sabadell) i el FCBCN el 
31 de gener. Aquesta temporada el Triple Bàsquet compta 
amb un nou patrocinador, la firma d’electricitat Boquet.

140 jugadors i 10 equips, a l’Handbol Parets 2014-15
El club va aprofitar la presentació per homenatjar l’exdirectiu Eduard Serra i la jove Clàudia Espuny

BÀSQUET

Programacióprimavera2015

D’ASTRONOMIA
S E S S I O N S

23 GENER 20 h
Andròmeda, Júpiter i el cometa Lovejoy 

6 FEBRER 20 h
Júpiter, Nebulosa d’Orió, Plèiades i la Lluna

27 MARÇ 20.30 h
Júpiter, Nebulosa d’Orió, M-44 i cúmul NGC 2362 

10 ABRIL 21 h
La Lluna, Júpiter i Mart

22 MAIG 22 h
Júpiter, Venus i Saturn i la Lluna

5 JUNY 22 h
Júpiter, Venus i Saturn

10 JULIOL 22 h
Saturn, M-56 i M-57 

INFORMACIÓ
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 

UNA VEGADA RESERVADA L'ACTIVITAT I DEGUT AL NOMBRE LIMITAT DE PLACES
S’HA 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 DELS 10 ANYS

INSCRIPCIONS
Web: escolanatura.parets.cat

PREU: Gratuït / Lloc: Observatori Astronòmic Pau Vila
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79 jugadors van participar en el Memorial Francesc Al-
sina 15è Torneig Escacs Actius, organitzat per l’Associ-
ació Paretana el 28 de desembre a la Sala Basart de la 
Cooperativa. José Manuel López, Gran Mestre ELO 2571 
del Sabadell, va ser el 1r classificat amb 6,5 punts, els 
mateixos que Arian González (Sant Andreu) i Leonardo 
Valdés (CE Mollet). El 1r classificat local va ser Mario Sanz 
(Paretana), 37è a la general amb 4 punts. El 1r sub-16 ge-
neral va ser Oriol Serra del Figueres, el 1r sub-14 Sergi Riu 
de l’Edami i el 1r sub-12 Hèctor Sama de La Lira. A més, 
Vicente Baltasar (Paretana) va ser el 1r sub-16 local. Els 
guanyadors dels trams d’ELO van ser: 1700-1799 Ricardo 
Salvador (Sant Martí) ; 1800-1899 Mario Sanz (Paretana); 
1900-1999 Pablo Martínez (Sabadell) ; 2000-2099 Hèctor 
Sama (La Lira) ; 2100-2199 Oriol Serra (Figueres) ; 2200-
2299 Josep Pellús (Ideal Clavé) i 2300-2399 Francisco 
Javier García (Barberà). Paral·lelament, a la Sala Serra, 
va tenir lloc, al matí, el Torneig de Reis escolar.

ESCACS MOTOCICLISME
Uns 80 jugadors al 15è Torneig d’Escacs 
Actius organitzat per la Paretana

Iker Vera, reconegut en els Premis RACC 
2014 entre els millors motociclistes catalans

El pilot paretà de motociclisme Iker Vera va assistir a 
l’acte de lliurament dels Premis Racc 2014, que va tenir 
lloc durant el mes de desembre a l’Hotel Juan Carlos I de 
Barcelona. Vera, pilot RACC des de fa dues temporades, 
va recollir el premi, juntament amb els primers, segons i 
tercers de cada categoria, i amb els pilots mundialistes. 
Durant el 2014, Iker Vera s’ha proclamat subcampió del 
Campionat del Mediterrani de Motociclisme, en la cate-
goria de Moto 4, i ha estat el 6è classificat a la general de 
la Copa d’Espanya de velocitat. 
Entre els reptes que s’ha marcat de cara al 2015, hi ha el 
Campionat d’Europa de la mateixa categoria –competició, 
que s’emetrà per televisió- i la Red Bull Rookies Cup, una 
competició motociclista que coincideix amb els grans del 
Mundial, però que se celebra un dissabte. Aquest pròxim 
cap de setmana, Iker Vera participarà en els primers en-
trenaments de la temporada 2015 amb el seu equip, el 
Pio Motorsport, en el nou traçat de velocitat d’Albacete.

EN 2 MINUTS...
Fabio Pagés deixa el Club Natació Parets
El fins ara entrenador de l’equip de competició del 
Club Natació Parets ha deixat l’entitat per motius per-
sonals. Fabio Pagés tanca una llarga trajectòria, pri-
mer com a nedador i els darrers 7 anys com a membre 
del cos tècnic.  En espera de nomenar el seu substitut, 
continuaran els entrenaments dos dels seus ajudants: 
Sandra Carreras i Ivan Baños. Aquesta temporada, el 
Club Natació Parets participa en les lligues prebenja-
mí, benjamí, aleví i infantil i a la nova Lliga Catalana 
Absoluta. Actualment, uns 70 nedadors formen part 
de l’equip de competició del club.

Calçotada de la Penya Blaugrana Parets
La Penya Blaugrana Parets manté obertes, fins al 26 
de febrer, les inscripcions per participar en la calçota-
da que tindrà lloc el diumenge 1 de març a la població 
de Masmolets (Valls). La sortida serà a les 8.30 h, des 
de la seu de l’avinguda de Lluís Companys. L’excursió 
inclou el viatge en autocar, esmorzar, calçotada a la 
masia restaurant Cal Ganxo i una activitat en grup amb 
una visita a un lloc d’interès de la rodalia. El preu de la 
inscripció és de 48 euros. Es pot reservar plaça trucant 
als números de telèfon 636 111 733 i 686 298 208.

12a Marxa de Resistència Parets-Montserrat 
El Centre Excursionista Parets (CEP) ja ha obert les ins-
cripcions per participar en la 12a Marxa de Resistència 
i Trail Parets-Montserrat. L’activitat tindrà lloc el 9 de 
maig, amb sortida de la plaça de la Vila a partir de les 
5 de la matinada. Les inscripcions -limitades a 400 
persones- es poden formalitzar, de moment, a través 
del web www.ceparets.com i, més endavant, presenci-
alment al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. 
Els preus són de 18 euros per als menors de 21 anys, 
20 euros per als socis del CEP, 25 euros per als no socis 
federats i 30 euros per a la resta de participants. En 
l’edició de l’any passat, hi van participar 358 persones, 
de les quals 300 van completar tot el recorregut. La 
modalitat “trail” -que s’ha consolidat- va tenir com a 
guanyadors Tomás Gámez i Vanesa Pérez.

2 equips del CAM, a la Barcelona Magic Line
El Club d’Activitats de Muntanya ha inscrit dos equips a 
la Barcelona Magic Line, la caminada solidària de Sant 
Joan de Déu, que tindrà lloc l’1 de març. Cada equip 
participant estarà format per un màxim de 25 persones 
que hauran de completar un recorregut de 30 quilòme-
tres pels 7 turons de Barcelona. La caminada té com a 
objectiu sensibilitzar la població i recollir fons per als 
programes d’atenció a les persones més vulnerables. 
L’any passat, el CAM ja hi va participar amb un equip 
de 25 membres.

El Patí Parets debuta al campionat de xous  
El quartet del Club Patí Parets va debutar el cap de set-
mana passat al Campionat de Barcelona de xous, que 
va tenir lloc a Vic. En la seva primera participació en 
aquesta nova modalitat, Carles Gasset, Òscar Molins, 
Isabel Repullo i Alicia Rodero van assolir la segona po-
sició. La propera competició prevista pel quartet serà 
el Campionat de Catalunya de xous, el 7 i 8 de febrer a 
Reus. D’altra banda, les patinadores de categoria cadet, 
juvenil, júnior i sènior, aniran a Sant Vicenç de Torelló 
el 28 de febrer i 1 de març per participar al Campionat 
de Barcelona de figures obligatòries, que organitza el 
Club Patí Lloriana.

Finalitzen les lligues pel Club Petanca  
Tres dels quatre equips federats del Club Petanca Pa-
rets finalitzaran aquest cap de setmana la participació 
a les Lligues Catalanes. L’equip “A” masculí, de Tercera, 
rep diumenge a les pistes municipals la visita del Mollet 
A. Els paretans lluiten per intentar eludir el descens de 
categoria. El “B” masculí, de Cinquena, es desplaçarà 
a les pistes de la Torreta. El segon equip de l’entitat 
està situat a la part capdavantera del grup 9è. El mas-
culí “C”, de Sisena, ja va finalitzar el campionat de lliga 
el passat diumenge a Montcada. El femení de Segona 
Divisió, rebrà diumenge el Sant Pol de Mar, en la darrera 
jornada de lliga i sense tenir garantida la permanència.

El Club Handbol Parets ha complert aquestes festes 60 
anys d’història. Va ser el 26 de desembre de l’any 1954 
quan va néixer el Club Balonmano Juventud Parets (deno-
minació de l’etapa inicial). La proximitat geogràfica amb 
Granollers, bressol de l’handbol a l’Estat espanyol, va in-
fluir en el fet que Jaume Anfruns, el Dr. Francesc Canal i 
‘Pepet’ Ribas acceptessin una proposta de la Delegación 
del Frente de Juventudes per implantar aquest esport a 
Parets del Vallès. 
Aquell dia, es va celebrar un torneig triangular, que va 
comptar amb la participació de la Penya Meyba, la Penya 
Olímpica i el BM Granollers. Per disputar el torneig, es va 
condicionar la plaça de l’Església de Sant Esteve com a 
pista de joc. A partir de la temporada 1955-56, el Parets ja 
va participar en el campionat organitzat per la delegació 
comarcal de sindicats i va aconseguir el títol de campió. 
Aquest títol va qualificar el Joventut Parets per participar 
en el Campionat Provincial de 2a Categoria. A la tempo-
rada 1961-62, els paretans van disputar la fase final del 
Campionat d’Espanya a València i es van classificar en 
tercera posició davant de rivals com el Betis, el València 
i el Bilbao. Però l’etapa daurada del club va ser a par-

L’Handbol Parets compleix 60 anys d’història

tir de la temporada 1979-80 quan el Juventud Parets va 
assolir l’ascens a la Primera Divisió Nacional, la segona 
màxima categoria de l’handbol espanyol. Els paretans 
hi van participar fins a la temporada 1984-85, però una 
reestructuració federativa, que incrementava els costos 
dels desplaçaments, en va provocar la renúncia el 1985.

Campus i concurs per escollir la mascota
Amb motiu del 60è aniversari de l’Handbol Parets, s’or-
ganitzarà un campus gratuït per Setmana Santa (30 i 31 
de març) i un concurs per escollir la mascota d’aquest 
esdeveniment. El campus, que es farà al pavelló, anirà 
destinat a la població escolar d’entre 6 i 11 anys. L’ac-
tivitat serà coordinada pels monitors del club i a partir 
del 15 de febrer s’obriran les inscripcions. D’altra banda, 
fins al 31 de gener es poden presentar els dibuixos que 
vulguin participar en el concurs de la mascota del cam-
pus. Hi haurà dues categories: A (de 1r a 3r de primària) 
i B (de 4t a 6è de primària). El dibuix es farà en un foli o 
cartolina de color blanc, mida DIN-A4 i orientació vertical. 
La temàtica del concurs de dibuix ha d’estar relacionada 
amb l’handbol. 

Entre els actes previstos hi ha un Campus per Setmana Santa i un concurs per escollir-ne la mascota

 A la imatge, primer partit d’handbol que es va disputar a la plaça de la Vila l’any 1955. L’autor és el fotògraf barceloní Cendrós
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Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Vieja política para nuevos tiempos

Tornem a fer visites d’obres. Han estat uns anys durs però afortunadament ha retornat l’abundància, 
el “mannà”. Ens recorden aquells temps on el govern municipal (PSC) deia que havíem de ser mo-
derns, acusant-nos de voler un poble en blanc i negre i no en color; on deien que eren necessàries 
grans edificacions, pisos de set i vuit plantes, encara que molts continuen buits o sense acabar 
com els situats a l’av. Catalunya de l’Eixample. S’ha acabat el cicle de no saber què fer, on anar, 
com distreure’ns. Afortunadament el nostre govern municipal d’una manera natural com la seva 
aliança (PSC+PP), ens ha solucionat el problema. Fins i tot podem fer un full de ruta per visitar les 
enyorades obres, es pot començar pel reasfaltat del nou asfaltat defectuós del Cementiri, reasfaltat 
de la pujada del Sindicat, pàrquing del mercat del poble, pàrquings dels pavellons, visita de les 
obres recent finalitzades de la Plaça Dr. Trueta i pàrquing proper, remodelació de l’av. Espanya, 
petita i modesta obra de recobriment de la pista de Can Butjosa, edifici del centre juvenil de Can 
Jardiner amb bases incloses d’adjudicació per externalitzar la gestió del Centre! una primícia,... 
També s’acaben de convocar dues places, una d’arquitecte i una altra d’economista, totes dues 

molt necessàries, però, això cal fer-ho a tres mesos de les eleccions municipals? Com podem 
veure, els problemes d’agenda són inevitables, i més, si volem fer un seguiment més detingut, 
per exemple, dues visites setmanals. És per això que podríem demanar als polítics del govern 
municipals (PSC + PP) que haurien d’haver previst el nostre possible estrès, tot i que han intentat 
solucionar-lo amb la incorporació d’un circuit de Carril Bici que ens permetrà donar la volta al 
poble i de pas veure les obres de realització del nous horts familiars. Creiem que hauria estat 
millor, per a la nostra integritat física i emocional, haver distribuït totes aquestes obres al llarg 
dels quatre anys de legislatura i no al llarg dels quatre mesos finals. La possibilitat de continuar 
amb la mateixa manera de fer política o canviar-la ens la dóna aquest any electoral. La nostra 
proposta passa per canviar-la i animem a la gent a prendre un paper actiu per canviar la manera 
de fer política i administrar el nostre poble. Eliminar la vella política per als nous temps.
Ens sentim satisfets que finalment la societat civil i algunes forces polítiques hagin arribar a un 
acord per convocar plebiscitàries el setembre.

Mas, Junqueres i el fracàs d’un procés

Al president de la Generalitat, Artur Mas, i al president d’ERC, Oriol Junqueras, només els importa 
qui fa quedar l’altre com a culpable del fracàs del procés. Mentre els catalans iniciem un nou 
any, Mas i Junqueras segueixen instal·lats en l’any de la marmota. No avancen, estan paralitzats 
i aquest estancament està hipotecant el futur dels catalans. L’espectacle que estan donant és 
lamentable: després del fracàs de la llista unitària, ara es barallen per veure qui tindrà a les seves 
llistes Forcadell o Casals.

Si tot el temps que han perdut Mas i Junqueras a negociar estratègies separatistes s’hagués de-
dicat a buscar solucions per als catalans, a pensar reformes per crear llocs de treball i fer créixer 
l’economia, no estaríem on som ara. Mas ha abandonat a 5 milions de catalans, només es preocupa 
per als que ell considera ‘els de casa’, és a dir, els independentistes.

Ja ningú es creu que Mas o Junqueras pensin en Catalunya i en els catalans, només pensen en 
la seva cadira i en els seus interessos partidistes. El nacionalisme separatista ha fet la crisi dels 

catalans i per això el president de la Generalitat ha decidit mantenir la inestabilitat política en 
aquest 2015. Com a exemple d’això, ha recordat que “s’està tramitant la llei més important de la 
legislatura, la dels pressupostos de la Generalitat, i encara no sabem ni si s’aprovarà”. Mas s’ha 
mostrat com un incompetent per a governar i per arribar a acords amb ningú.

Davant aquesta situació, el Partit Popular demana deixar enrere l’etern debat independentista i de 
les eleccions anticipades. Mentre Mas i Junqueras segueixen amb les seves reunions públiques, 
secretes o filtrades, al PPC apostem per donar resposta als veritables problemes dels catalans. En 
aquesta línia, podem assegurar que si algú està beneficiant als catalans és el Govern d’Espanya, 
amb lleis com les de comerç o la rebaixa de l’IRPF.

Bipartidisme a Parets (III): desnonaments

El novembre de l’any 2012 tots els partits van aprovar per unanimitat en el Ple municipal la moció 
presentada per ICV-EUiA sobre els processos d’execució hipotecària i desnonaments; més d’un 
any més tard, el març de 2014, la PAH de Parets va presentar dues mocions en uns termes molts 
semblants que també van ser aprovades per unanimitat.
En aquell Ple, l’equip de Govern PSC+PP liderat pel Sr. Mingote es va comprometre a executar 
19 mesures, entre les quals estava la de sol·licitar la paralització de tots els desnonaments per 
execucions hipotecàries, eI compromís municipal d’engegar de forma immediata i mitjançant 
programes, la incorporació dels habitatges buits dels bancs rescatats per a ús social i en cas  de 
negativa injustificada, sancionar-los en base a la legalitat; acabava el compromís dient que “No és 
moralment acceptable que l’Ajuntament de Parets mantingui relacions econòmiques amb entitats 
financeres que condemnen a la pobresa més cruel i inhumana, l’Ajuntament ha de donar exemple 
d’integritat i declararà públicament que no continuarà amb aquesta situació i, a partir de l’aprovació 
del Ple Municipal, prioritzarà les relacions comercials amb qualsevol de les entitats financeres que 

formen l’anomenada Banca ètica”.
Bé, quasi un any més tard, l’Ajuntament de Parets continua treballant amb bancs que executen 
desnonaments, no ha fet cap cens de vivendes buides provinents de desnonaments propietat 
de bancs rescatats, no ha executat cap sanció a cap banc, ni ha començat relacions amb cap 
entitat financera coneguda com a banca ètica, per posar uns exemples. 

Es complicat lluitar contra els bancs?. Potser sí, però és possible, com ho demostra que a Terrassa 
o a Sta. Coloma de Gramanet, on ICV-EUIA està a l’equip de govern, ja hem procedit a sancionar 
entitats bancàries rescatades que incomplien l’acord, fet que ha provocat que els bancs estiguin 
més disposats a negociar i a aturar desnonaments. És més, a un altre municipi on governem, com 
és Montornès, ja hem destinat una partida per crear un parc de vivendes socials per a urgències 
com poden ser famílies desnonades, violència de gènere, emancipació de joves, etc.

Des d’ ICV-EUiA volem aprofitar per desitjar a tothom un bon any, ho pot ser, és l’any dels canvis!!!

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

Encetem un nou any amb energies renovades ara que ja hem deixat enrere les festes de Nadal, 
aquest any que comença serà sens dubte clau en diferents aspectes per a tothom. És sabut que 
es preveu força mogut pel que respecta al nostre futur, com a país i com a poble. Deixarem per a 
més endavant parlar del futur de Catalunya i ens centrarem en el futur de la nostra vila de Parets. 

Aquest any passat i per primera vegada hem Aprovat els pressupostos municipals, els pressu-
postos són el més important a que s’enfronta un ajuntament, en ells es decidirà quines seran les 
actuacions que durà a terme el consistori en el 2015.
La aprovació dels pressupostos per part del nostre grup municipal no significa un xec en blanc a 
les decisions de l’actual equip de govern, significa que per primera vegada en aquesta legislatura 
hi ha hagut la intenció real d’escoltar, valorar i finalment incloure una gran part de les nostres pro-
postes i això ho hem de celebrar, però que ningú s’enganyi, els pressupostos són una declaració 
d’intencions, de voluntats, i nosaltres no volem només voluntats, aquestes cal convertir-les en 

realitats i això ens ha dut a presentar propostes per als més necessitats que malauradament a 
Parets en tenim molts, i com que ens considerem responsables del que proposem hi hem votat 
a favor, això sí, estarem amatents de la seva aplicació, ja que és bàsic gestionar bé els recursos 
públics i aquí encara hi ha molta feina a fer.

Encetem doncs aquest nou any amb més força si cal i amb més il·lusió de treballar per a tots vosal-
tres. El proper mes de maig hi haurà novament eleccions municipals i volem recordar-vos que com 
sempre estem oberts a escoltar les propostes que ens vulgueu fer, durant aquests tres anys i mig 
que portem molts de vosaltres ja ho heu fet i us encoratgem a continuar fent-ho en aquest tram 
final de la legislatura. Podeu fer-ho mitjançant  la nostra web o directament als nostres regidors. 

Per acabar, com és tradició els últims dies de gener celebrem la nostra Festa Major d’hivern, us 
animem a gaudir de tots els actes que s’hi faran i aprofitem per desitjar-vos un molt bon any 2015.

Un cop més, la Generalitat retalla l’educació

Novament, el Govern de la Generalitat abandona l’aposta per l’educació pública.

Malauradament hem constatat com el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2015 no 
contempla cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals, com és el cas 
de les 3 de Parets, quan és responsabilitat de la Generalitat la creació i el seu sosteniment.

El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, els ajuntaments, existeix des del 
2001, però ha estat a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament, en mans de CiU, va 
decidir reduir un 51% la seva aportació econòmica i traspassar el pagament d’aquests imports 
“retallats” al món municipal a través de les diputacions, és a dir, que aquests acabem pagant la part 
que correspon a la Generalitat.Una mostra més de la manca de “sensibilitat” que aquest Govern 
de CiU té pels problemes reals dels ciutadans i del món local.

L’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys el desenvolupen dues lleis aprovades 
pel Parlament de Catalunya, la Llei 5/2004 i la Llei 12/2009 que regulen la plena responsabilitat de 

la Generalitat en la “creació i sosteniment” de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels 
ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic. Unilateralment 
decideix incomplir aquestes lleis.

A Parets hem apostat sempre per l’educació i ho seguirem fent. És per això que demanem a la Ge-
neralitat, governada per CiU, la restitució de la partida pressupostària, amb un mínim de 1.600€ per 
plaça i any, i a comprometre’s a augmentar-la progressivament fins a arribar als 1.800€ plaça i any.
També considerem que és necessari per als ciutadans més desafavorits el restabliment de la 
convocatòria de beques per garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al Servei.

Des del Govern de Parets seguirem lluitant per la defensa dels interessos dels veïns i veïnes del 
nostre poble, en educació, com és el cas de les escoles bressol; en l’àmbit de l’ocupació, amb 
plans d’ocupació i convenis amb les empreses, i donant cobertura amb ajuts Socials per als més 
necessitats.

Un nou any
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Desordre
Donar a una cosa tal o tal significació. És la definició del verb interpretar 
que aporta el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Precisament 
això és el que cal fer quan llegim l’acta del ple municipal del 31 de maig 
de 1939, «Año de la Victoria». La transcripció de l’acta ens informa que 
el secretari de l’Ajuntament va prendre possessió del seu càrrec, un cop 
acabada la guerra, després que l’equip que va governar la població du-
rant el període bèl·lic l’hagués destituït, en no considerar-lo de la seva 
confiança. Hi concreta que la primera feina a la qual es va dedicar al 

llarg d’un mes i mig va ser l’ordenació de l’arxiu municipal que havia estat «deshecho durante el dominio rojo». És 
indubtable que, en un període convuls com van ser els anys de la Guerra Civil espanyola, hi devia haver prioritats 
diferents a les de mantenir-lo endreçat, com ara proveir la població d’aliments o vetllar per la seguretat del veïnatge; 
la qual cosa no eximeix els responsables de mirar de guardar un cert ordre. Ara bé, cal que recordem que el govern 
franquista va crear la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos l’any 1938, abans 
del final de la contesa. El seu objectiu era aportar tota la informació possible sobre la «actuación de 
sus enemigos». I s’havia de fer a partir de la confiscació de la documentació custodiada a tots els 
arxius del territori, ordre que va ser rebuda a Parets del Vallès de la mateixa manera que a tota la resta 
d’ajuntaments. Podríem preguntar, doncs, si l’arxiu fou desfet per elements rojos o d’algun altre color.

PARETS EN IMATGES

Boira
Foto de Belén Martínez González

Imatge del parc La Linera del dijous, 8 de gener.

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, o bé al nostre perfil a instagram utilitzant 
les etiquetes #paretsconnecta o #parets. 

QUÈ N’OPINES DE...
el nou equipament per a joves de Cal Jardiner?

Sílvia Salvà
Crec que està molt bé 
que hi hagi un espai més 
per al jovent, que a Pa-
rets n’hi ha pocs. Que 
puguin interactuar entre 
els joves i s’ampliï l’oferta 
d’activitats que es realit-
zin en aquest espai.

Dolores Henares
Tot el que sigui oferir al 
jovent que es quedi al 
seu poble i no hagin de 
marxar fora és positiu. 
Una bona proposta seria 
que comptés amb un bar 
o sala on es puguin tro-
bar els caps de setmana.

José Manuel Gallardo
La proposta seria bona si 
està enfocada a enriquir 
els joves a molts nivells, 
que sigui un espai on es 
puguin realitzar les acti-
vitats que ells proposin i 
les que realment volen.
Que no només serveixi 
com a punt de trobada 
per a fer festes.

Antonio Pérez
Sembla interessant, es-
perem que a la pràctica 
sigui útil, jo faig guitarra 
i crec que hi haurà bucs 
d’assaig, està molt bé. I 
que sigui accessible a 
tothom. Molt important, 
que els joves s’impliquin 
i el gestionin ells. 

Ainhoa López
Com a experiència nova 
és molt interessant. Jo 
faria una zona lúdica, 
amb billars, futbolins, 
etc. Que sigui un punt de 
trobada on els joves de 
Parets puguem fer noves 
amistats. Divertir-nos i 
aprendre alhora.

Pedro Ramos
Tot el que sigui aprofi-
tar l’espai i invertir-ho 
en treure un bon profit, 
sobretot per al jovent, 
ho veig perfecte. Jo pro-
posaria formació amb 
tallers pràctics, útils per 
a la vida d’adults que els  
espera.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Al febrer, nous cursos de Català per a Adults a Parets
Si voleu aprendre català, al febrer comencem nous cursos. Les inscripcions es faran del 4 al 13 de febrer a Can 
Rajoler (matins de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 16 a 19.30 h). Oferim els cursos següents:

Bàsic 1 (dimarts i dijous de 19.30 a 21 h a l’Escola Pau Vila): És el primer nivell per aprendre català. Està destinat 
a persones que no l’entenen o, si l’entenen, no el saben parlar. 

Elemental 1  (dimarts i dijous de 9.30 a 11 h a Ca n’Oms): Curs destinat a persones que ja parlen força català, però 
encara els costa expressar-se en segons quines situacions. 

Intermedi 2 (dimarts i dijous de 15 a 16.30 h a Ca n’Oms): És el segon mòdul dels tres que hi ha per obtenir el 
Certificat de nivell intermedi de català (B2). Està destinat a persones que parlen català, però que tenen mancances 
d’ortografia i d’expressió escrita.

Si aquests cursos s’adeqüen al vostre nivell, no dubteu de venir a inscriure-us-hi. Si no sabeu el ni-
vell que teniu, us farem una prova de col·locació i, si a Parets no es fa el curs que us toca, us podreu 
inscriure en una altra població de la comarca. I si esteu a l’atur, tindreu un 70 % de descompte (hi ha 
també descomptes per a jubilats, famílies nombroses i monoparentals).

Abans, però, us volem desitjar una molt bona Festa Major d’Hivern. Gaudiu-ne tant com pugueu! 

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

7è Concurs de poesia escolar del Niu d’Art Poètic
El Niu d’Art Poètic ja ha fet públiques les bases per participar al 7è Concurs de poesia escolar destinat als alumnes 
d’ESO de les escoles de Parets del Vallès. Cada alumne pot participar amb una poesia de tema lliure i s’han establert 
quatre categories en funció del curs acadèmic:

     1r d’ESO: mínim 5 versos, màxim 15
     2n d’ESO: mínim 5 versos, màxim 15
     3r d’ESO: mínim 10 versos, màxim 20
     4t d’ESO: mínim 10 versos, màxim 25

Els poemes s’han de presentar escrits en català, a mà i amb una cal·ligrafia entenedora, o bé impresos a doble espai 
i amb un cos de lletra 12. S’enviaran 1 original i 4 còpies.

Les obres es presentaran sense signar i amb un títol. S’haurà d’adjuntar un sobre petit, identificat amb el títol del poema. 
A l’interior haurà de constar el nom de l’autor, la categoria, l’escola, i l’adreça, el telèfon i, si en té, el correu electrònic 
de l’autor o autora. El poema, juntament amb el sobre petit, es presentarà dins d’un sobre gran -amb un remitent que 
identifiqui l’escola i el curs- al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Parets, carrer Travessera, 1 (Edifici de Can Rajoler).

El termini de presentació acaba el dia 20 de març de 2015 i els premis es lliuraran el dia 11 d’abril, a les 18 h, en el marc 
d’una Festa Literària que tindrà lloc al Teatre Can Rajoler.
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Quina és la seva vinculació amb el Concert Circular?
Ernesto Briceño, del CEM Maria Grever, m’hi va convidar. Som veïns de l’Eixample 
de Parets, tot i que ja el coneixia personalment des de fa uns quants anys i havia 
col·laborat amb ell amb Cordes del Món. A tots dos ens interessa també la funció 
social i cultural de la música i d’aquí aquest vincle.

Què destacaries del Concert Circular de Parets?
El Concert Circular serà una experiència única. El cercle és un element que sempre 
ha estat lligat amb l’ésser humà. Ho hem pogut veure en molts gravats, pintures, la 
religió... A més, la música no es pot desvincular d’altres sensacions: les olors són 
textures, mesures del temps, és una posició del cos,...

T’agrada la música com a cultura o com un fet social?
Hi ha una paraula que m’agrada molt que és “compartir”. La música no només és 
escoltar. És per viure-la. Hi ha qui diu: ‘M’agrada cantar a la dutxa’. Malament; canta 
també al menjador o en espais amb més gent. La música és digna. No la tanquis al 
lavabo. Sisplau, cantem i ballem. No us faci vergonya.

Per això, a més de gaudir de la música, qui vagi al Concert Circular també podrà gaudir 
d’altres coses...
Recuperarem una manera de fer en la qual compartir és una acció bàsica. Seurem 
d’una determinada manera, ens faran uns massatges, podràs aixecar-te i fer un tomb 
circular perquè estarem barrejats amb els músics, les persones amb poca mobilitat 
estaran còmodes... De fet, els músics donaran voltes per allà, i els qui gaudim del 
concert podrem canviar de posició. Serà una situació molt còmoda, cosa que avui en 
dia ens fa falta.

Per què creus que és tan important la música?
Els éssers humans som com som a partir de compartir certs elements bàsics com 
és la música o el ball, per tot el que implica com a ritual. La música actua cap al cos 
humà, entrant per l’aura, per aquesta part electromagnètica que tenim quan sentim 
que ens passa el corrent o quan donem la mà a algú, que arriba a la pell i, després, 
cap endins. És molt important cantar o escoltar música abans de néixer i això moltes 
mares ho tenen en compte. Cal que la música sempre estigui viva.

Enric Miró i Cuberes, antropòleg

L’antropòleg Enric Miró és el cap d’exposició del Museu Etnològic de Barcelona. Miró, 
nascut a Caracas però resident a Catalunya des de jovenet, i a Parets des de fa ja uns 
quants anys, ha col·laborat amb el CEM Maria Grever en el Concert Circular, que es farà 
demà divendres, 23 de gener al pavelló d’esports. L’antropòleg paretà, gran amant de 
la música com a fenomen no només artístic sinó també cultural i social, destaca que 
aquest concert serà una experiència única, gens habitual en el món de la música.

M’agrada... 

Ballar. És una acció vital per a les persones.

Compartir amb la resta dels humans.

M’encanta parlar.

Gaudeixo menjant, però en companyia.

No m’agrada...

L’estupidesa humana.

La gent individualista que no es vol relacio-

nar amb ningú.

Anar vestit amb americana i corbata. 

“El Concert Circular serà una experiència única”

gener
24 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

dissabte
a les 22 h

Punt i seguit

David Txes presenta en directe els seus 

‘contes musicals’ dedicats a Miquel 

Desclot, Ricard Creus i Pere Calders

David Txes

Venda per internet al web:

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets Durada: 1h 30’ cultura.parets.cat

gener
26 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

dilluns
a les 19 h

Don Juan
Tenorio

Els reis de la comèdia catalana 
amb una versió molt ‘zorrilla’ del 
clàssic Don Juan Tenorio

de José Zorrilla

Venda per internet al web:

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets Durada: 1h 30’ cultura.parets.cat

Joan Pera
Lloll Bertran


