
La crisi econòmica i les dificultats de finançament van deixar aturat durant anys el gran projecte de convertir Parets en vila universi-
tària. Ara, el projecte passa del paper al terreny, i amb la col·locació de la primera pedra, el grup d’empreses d’alta tecnologia Inkemia 
IUCT anuncia el trasllat a Parets de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia. La construcció, que s’iniciarà aquest any, suposarà 
una inversió de 6 milions d’euros. La seu s’ubicarà a l’avinguda Josep Tarradellas, prop de l’Escola Vila Parietes i el polígon industrial 
Sector Z, en unes instal·lacions de més de 4.800 metres quadrats. Pàg.3

Parets, vila universitària
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Estrena del documental 
Orígens Destins, al 
Teatre Can Rajoler
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L’Ajuntament de Parets ja té app pròpia, una nova 
eina d’interacció amb la ciutadania

Parets estrena app. L’aplicació, que és gratuïta, engega en fase 
de proves. Permet accedir de manera fàcil i ràpida a les notíci-
es, telèfons d’interès i a les xarxes socials institucionals, i per 
traslladar incidències i suggeriments. Pàg. 4

Primera edició del 
Canta Parets!

Concert solidari en 
benefici de Clàudia
Espuny

Parets s’estrena amb  
una mitja marató

Entrevista: 
Argentina,
cantant 

9 15 17 20

222 nous llocs de treball en quatre anys, a través  
dels ajuts a la contractació 

L’Ajuntament de Parets ha obert la quarta convocatòria d’ajuts a 
la contractació. Enguany s’han consignat 80.000 euros  a aques-

ta línia activa d’ocupació, iniciada l’any 2012, per mitjà de Consell 
Industrial. Pàg. 9
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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

Dimecres 1 abril
De 9 a 13 h, al Poliesportiu, campus de Setmana Santa de futbol sala. 
De 9 a 13 h, al Poliesportiu, campus de Setmana Santa d’handbol. 
De 9 a 13 h i de 15 a 20 h, a la pista de Can Butjosa, campus de pati-
natge. 

Dijous 2 abril
De 9 a 13 h i de 15 a 20 h, a la pista de Can Butjosa, campus de pati-
natge. 

Divendres 3 abril
De 20.30 a 21.30 h, Via Crucis per diversos carrers del Barri Antic.
 

Dimarts 7 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, amb Mon Mas.
 

Dimecres 8 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 9 abril
D’11 a 13 h, carers de la vila, les farmàcies surten al carrer per informar 
sobre la protecció del llum solar, dins de la Jornada de Salut 2015.
A les 17.30 h, a l’Escola Pau Vila, xerrada ‘Gaudeix del sol amb protecció’, 
a càrrec de M. José Fernández. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group, a càrrec d’Ele-

na Calvo.

Divendres 10 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte, dins del 32è 
aniversari de la biblioteca.
A les 21 h, a l’observatori astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia: 
observació de la Lluna, Júpiter i Mart. 

Dissabte 11 abril
De 10 a 20 h, a la plaça Dr. Trueta, Mercat d’artesania.
De 18 a 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i 
cançons a càrrec de Caro Von Arend. A les 17 h, biblioteca oberta.
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, VII concurs de poesia escolar. 
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre a Parets: I ara 
què? a càrrec de Pep Plaza.

Diumenge 12 abril
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Un món (i un munt) 
de dracs, a càrrec de Tanaka Teatre.

Dilluns 13 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Aiguaneix de poesia.
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del lector.

Dimarts 14 abril
A les 13 h, a l’Escola Lluís Piquer, trobada de la XEF: L’ús dels dispositius 
mòbils i internet en infants i joves de 9 a 12 anys.

Dimecres 15 abril
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 16 abril
A les 20.30 h, al restaurant El Jardí, tertúlia amb Jaume Rodri sobre el 
llibre Jesús busca Jesús. Crònica d’una recerca perillosa. 

Divendres 17 abril
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 18 h, a l’Escola de la Natura, xerrada ‘Les 
orquídies a Gallecs’, a càrrec d’Oriol Baena.

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

A petició de l’entitat Rialles Parets, que treballa per la 
difusió i el foment de la cultura i el teatre adreçat al 
públic familiar, publiquem el Manifest del Dia Mundial 
del Teatre per a Infants 2015.
 
Jo, Tu, Ells.

El teatre és de vital importància per a tots els nens i 
nenes des de la infància.
L’art dramàtic ens dóna el nostre primer accés a una 
comunitat fora de la nostra pròpia família i ho fem a 
través d’aquests moments de “Farem que som …” tan 
típics de la infància. “Farem que som …” és fonamental 
per desenvolupar la imaginació del nen, el que li per-
met crear un futur imaginari ric i complex amb altres 
persones …
Perquè en el teatre hi ha un “jo”, el que “interpreta” o 
actua com si els esdeveniments estiguessin succeint 
de veritat, perquè altres, “ells”, el públic, pensin que és 
real. I després arribem al “tu”.

Jo, Tu, Ells

Aquesta unitat de “tu i jo” a l’escenari és tan fort que 
crea un “nosaltres” en llenguatge secret. La participa-

ció en el fet teatral com a espectador o, com el gran 
realitzador de teatre brasiler Augusto Boal diria, “Es-

pec / actor”, és en qualsevol cas sobre el fet d’unir-se 
i acceptar l’imagina’t igual que vam fer en la nostra 
infància. Un nen s’adona que hi ha el seu món a través 
d’un joc que juga amb la realitat. I un nen només pot 
aprendre dels petits moments de l’experiència perquè 
encara no és conscient dels patrons, les regles i els 
dogmes …

Jo / Tu / Ells …

Llavors algú més, que els adults anomenen “l’altre”, 
arriba a l’escenari per interpretar “amb mi”. “Ells” han 
de creure en la Bellesa, en somiar i ser transportats 
lluny de la realitat de la resta de la humanitat. Aquest 
“Ells” no fa la guerra, tracta d’entendre el món. “Ells” 
han de seure en silenci, paralitzats per la mateixa llum 
enlluernadora creada per aquest tu i jo, que és en si 
mateix tan perfectament equilibrat en la seva relació, 
l’un per l’altre, que fins i tot la violència “no és de ve-

ritat.” I tota aquesta “farsa” i aquest “fer creure” és el 
millor procés educatiu que un nen pot gaudir.

“Jo / Tu / Ells …”

És una mica com una poció màgica: ” Abra-ca-Dabra 
” o “Un, dos, tres i ja!”
Així el nen podrà tenir millors somnis i l’adult podrà 
entendre millor … Llevat que en realitat és al revés …
És perquè ASSITEJ entén això que les dues ens sentim 
honrades de ser missatgers de l’esperança, la joventut, 
l’art i l’educació i som capaços de presentar oficial-
ment aquesta celebració amb orgull. Esperem que en 
unir forces siguem capaços de transmetre a les gene-

racions futures la importància d’aprendre a través de 
l’art del teatre, i promoure un món millor basat en la 
pau, el respecte i la justícia social.
 
Malala Yousafzai, Nobel per la Pau 2014
Guila Clara Kessous, Artista per la Pau per UNESCO
 

Inspirat en La seduzione, de Giuseppe Verdi, bé que 
capgirant-ne el sentit.

Preludi dels dies

De fet, no calia comprovar-ho.
Al compositor Verdi
li féu mal la seducció,
l’arrogància d’un vel, o tal vegada
l’agonia d’un bes.

I fou en la notte, justament
en la nocturna contesa,
quan els braços, com la boca,
continuaren amb més vida
els seus acords, el nostre excés,
la seduzione d’amore
que ell sense morir no volia.
   
Jordi Dorca (l’Hospitalet de Llobregat, 1962) és un 
poeta succint i juganer de les paraules. El proper 29 
de març, a la Sala Cooperativa des de les 18 h, tindrem 
aquest excel·lent poeta que ha publicat En la pols de 
l’aire, i que tutela blogs tan interessants com I encara 
els versos o Adverbia. A més del Jordi Dorca, tindrem 
ronda lliure de participació i fi de festa amb música de 
la Coral Club Sant Jordi. Us hi esperem!

Niu d’Art Poètic de Parets

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

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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‘Parets, vila universitària’. Sento una satisfacció absoluta veient com un dels grans projectes de vila fa un pas endavant. Ha costat 
molts anys arribar fins aquí, a l’anunci del trasllat efectiu de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia a Parets del Vallès. Fa mesos 
que el grup d’empreses Inkemia IUCT ens anunciava la viabilitat de traslladar la seva seu al nostre poble. L’anunci culminava fa tot 
just una setmana, amb la col·locació de la primera pedra del futur centre universitari. 

Què suposarà això per Parets? Consolidar el municipi com a pol d’atracció per a la implantació de noves empreses del sector químic, 
farmacèutic i biotecnològic. I això es tradueix en noves oportunitats per generar ocupació, en treballs de qualificació, en empreses 
innovadores... en definitiva, en desenvolupament econòmic del nostre territori. Aquest és el vessant econòmic, però evidentment, no 
podem obviar el formatiu. 

Molts joves de Parets tindran al costat de casa una universitat que els pot formar en els sectors professionals de la major part 
d’empreses del nostre municipi. Formació de qualitat, impulsada per un grup d’empreses d’alta tecnologia, que aposten per la recerca, 
la innovació i el desenvolupament, un institut universitari que treballarà colze a colze amb el teixit industrial per avançar en I+D. 
Per Parets, penso que aquesta és una gran aposta d’èxit. Sens dubte, poder pronunciar ‘Parets, vila universitària’ és una de les majors 
satisfaccions.

L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat

Parets, seu de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia

El grup d’empreses Inkemia IUCT ha donat a conèixer la 
implantació de l’Institut Universitari de Ciència i Tecno-

logia a Parets del Vallès. Amb la presentació del projecte 
i l’acte de col·locació de la primera pedra del futur equi-
pament universitari arrenca un dels grans projectes del 
municipi, aturat durant anys a causa de la crisi i les difi-

cultats de finançament. El 19 de març de 2015 marca un 
abans i un després en la projecció de Parets en l’àmbit 
de la formació universitària, la recerca, la investigació i el 
desenvolupament en matèria de ciències de la vida.

Inversió de 6 milions d’euros
Fa 17 anys que es va fundar Inkemia IUCT Group, un grup 
d’empreses d’alta tecnologia que té com a principal acti-
vitat el desenvolupament de coneixement focalitzat en els 
sectors industrial de la química, la farmàcia i la biotecno-

logia. Les seus actuals estan a Mollet del Vallès, Vilanova 
i la Geltrú i a Tres Cantos (Madrid), però els han quedat 

petites, segons manifestava Josep Castells, president del 
grup, i és per això, que es requereix la construcció de les 
noves instal·lacions. A més, el grup, disposa de filials a 
Sao Paulo (Brasil) i a Bogotà (Colòmbia). 
Per tal d’establir la nova seu a Parets del Vallès es ne-

cessitarà una inversió de 6 milions d’euros, que perme-

tran construir unes instal·lacions de més de 4.800 metres 
quadrats, i que donaran cabuda a l’activitat de recerca, 
formació, alhora que donaran suport a la creació de no-

ves empreses. El centre universitari estarà emplaçat a 
l’avinguda Josep Tarradellas, a tocar de l’escola Vila Pa-

rietes i el polígon industrial Sector Z.  
La seva construcció es preveu aquest mateix any. El nou 
centre, segons Castells, serà clau per garantir el creixe-

ment del grup i per avançar en R+D (recerca i desenvolu-

pament) a partir de projectes propis de l’empresa o bé a 
través de sectors industrials que requereixin el seu servei.  
Durant la presentació del projecte, Josep Castells va des-

tacar que “l’aportació d’IUCT està basada en la innovació i 
la tecnologia que es transfereix a les empreses per fer-les 
més competitives, i comportarà la generació de llocs de 
treball qualificats. La implantació a Parets pot esdevenir 
un pol d’atracció per al teixit industrial d’aquest àmbit”. 
Per la seva part, l’alcalde Sergi Mingote, va mostrar satis-

facció davant el pas de convertir Parets en vila universi-
tària: “Si hi ha algun entorn on es concentren els àmbits 
de ciències de la vida, aquest és Parets”.

Primera pedra del futur equipament
La presentació del projecte va culminar amb l’acte de 
col·locació de la primera pedra en clau innovadora. El ci-
lindre dipositat contenia, entre d’altres, un tub d’assaig 
amb l’experiment d’Oró-Miller-Estévez com a demostra-

ció de l’origen de la vida a partir de matèria inert. L’acte 
va ser amenitzat amb una actuació musical, en clau de 
neurociència, a càrrec del CEM Maria Grever.

El 19 de març es va fer l’acte 
de col·locació de la primera 
pedra  de  l ’equipament 
universitari

Les instal·lacions, de 4.800 
metres quadrats, s’ubicaran a 
l’avinguda Josep Tarradellas,  
i suposaran una inversió de 6 
milions d’euros

La construcció es preveu 
aquest mateix any, segons 
va  manifestar el president 
d’Inkemia IUCT, Josep Castells 
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L’Ajuntament de Parets estrena app pròpia. Siguis on si-
guis, a través del mòbil o la tablet, l’Ajuntament està al 
teu abast amb aquesta aplicació pròpia que dóna accés 
a les notícies, telèfons d’interès, accés a les xarxes soci-
als institucionals i que permet traslladar incidències de 
manera fàcil i ràpida. 

Bústia d’incidències
L’aplicació neix bàsicament amb la voluntat d’obrir un ca-

nal d’interacció amb la ciutadania que permeti traslladar, 
d’una forma fàcil, incidències, queixes o suggeriments 
sobre qualsevol aspecte relacionat amb el municipi. 
Si bé aquest servei ja estava activat a través del formulari 
de participació del web parets.cat, l’app permet la incor-
poració de fotografies així com la geolocalització del lloc 

exacte on hi ha la incidència. 
Per utilitzar aquest canal d’entrada d’incidències, l’únic 
requeriment és fer la identificació prèvia com a usuari, 
amb un compte de correu electrònic. La resolució de les 
incidències es donarà a conèixer a través de la mateixa 
aplicació, en un apartat d’Avisos. 
L’aplicació, disponible per als sistemes operatives IOS i 
Android, es pot descarregar cercant ‘Parets’ a Apple Store 
o Play Store. 
La posada en marxa de l’app s’inicia en fase de proves 
durant les primeres setmanes d’abril i estarà en constant 
actualització, a fi d’incorporar possibles noves funcio-

nalitats. En aquest sentit, ja s’està treballant per poder 
incorporar de manera imminent l’agenda d’activitats del 
municipi.  

Parets estrena app sota el lema ‘Connecta’t amb l’Ajuntament’
L’aplicació, que és gratuïta, ja es pot descarregar a Apple Store i a Play Store

Dos nous contractes de lloguer assequible
L’Oficina Local d’Habitatge ha gestionat dos nous con-

tractes de lloguer assequible en aquest darrer mes. Tos 
dos habitatges pertanyen al Programa de Mediació de la 
Generalitat de Catalunya.
El primer ha estat per a un pis situat al carrer de Mossèn 
Pere Batlle. Té una superfície útil de 60,48 m2 i està for-
mat per sala d’estar-menjador, tres dormitoris, un bany i 
cuina equipada.
L’altre contracte, signat aquesta setmana, pertany a un 
habitatge situat al carrer de Batista i Roca, amb una su-

perfície útil de 63,29 m2 i format per sala d’estar-menja-

dor, dos dormitoris, un bany i cuina equipada.
Per inscriure’s a la borsa, cal adreçar-se a l’Oficina Local 
d’Habitatge, al carrer Major, 1, o al telèfon 93 573 99 99. 
L’adjudicació es fa seguint criteris d’idoneïtat dels pisos 
a la unitat familiar, situació econòmica i social, antiguitat 
en la llista i temps d’empadronament al municipi.
Aquests habitatges tenen un lloguer assequible que equi-
val a un preu inferior del 20 % del preu del mercat immo-

biliari, aproximadament.
El programa de borsa de lloguer dóna garanties de co-

brament i seguretat als propietaris i ofereix habitatges de 
lloguer assequible als veïns de les poblacions que formen 
part de la xarxa.
La seva funció és, a més, dur a terme una mediació per-
manent entre el llogater i el propietari i facilitar la relació 
entre ambdues parts.
Tots els serveis que es presten als usuaris de la borsa de 
lloguer són gratuïts.

PLUSVÀLUAHABITATGE

7 joves de Parets, al programa del CCVO
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha dut a terme, 
durant el mes de gener de 2015, la selecció de 30 joves 
perquè participin en el programa “Joves per l’ocupació”.
L’Ajuntament de Parets ha estat una de les administra-

cions que ha participat en la difusió del programa i en 
la derivació de joves que hi estaven interessats, amb la 
finalitat de ser seleccionats i participar en algun dels dos 
cursos que es duran a terme.
Concretament, l’administració paretana ha derivat un total 
de 12 nois i noies que complien els requisits per partici-
par-hi. D’aquests, 7 han estat seleccionats per realitzar 
els cursos; 5 d’auxiliars de magatzem i 2 de tècniques 
de venda.

Programa “Joves per l’ocupació”
“Joves per l’ocupació” és un programa innovador de for-
mació en alternança (amb experiència pràctica en em-

preses) destinat a persones joves d’entre 16 i 25 anys en 
situació d’atur.
El principal objectiu d’aquest programa és donar suport a 
l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les 
persones joves desocupades, mitjançant la combinació 
d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció 
laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.

PLUSVÀLUAFORMACIÓ

Sant Quirze i Parets, units pel camí del Tenes 

Sant Quirze de Safaja, Montmeló i Parets s’uniran per 
mitjà del camí fluvial del riu Tenes. El projecte per a 
l’adequació del recorregut ha estat presentat aquest mes 
de març pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs i pels vuit municipis que en formen part.
Pròximament, s’iniciaran les obres a Parets, que afectaran 
uns 340 m de superfície, i consistiran en l’obertura dels 
trams tancats i en la millora de la connexió dels talls on 
sigui necessari.
Un cop s’habilitin aquests trams, el camí arribarà a 
Montmeló, des d’on es podrà connectar amb els camins 
fluvials dels rius Besòs, Mogent i Congost.
Un cop enllestida l’actuació, es comptarà amb prop de 31 
km de recorregut adequat per al lleure i la pràctica espor-
tiva a l’aire lliure, amb àrees de descans habilitades per 
als vianants i amb la senyalització dels principals punts 
d’interès turístic.
Les obres seran finançades pel Consorci, pels mateixos 
ajuntaments i per l’empresa farmacèutica Grifols, que farà 
una aportació de 100.000 euros en quatre anys.

Can Riera i Can Vila-Rosal, al PEIN de Gallecs
D’altra banda, la Plataforma per la Defensa de Gallecs 
ha presentat al consistori paretà una proposta per a la 
incorporació al Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) dels 
terrenys no urbanitzables entre la riera Seca i l’Eixample, 
i l’enclavament de Can Vila-Rosal.
Amb aquesta moció, es pretén ampliar la zona protegida 
de l’espai rural de Gallecs.

Noves propostes de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura de Parets proposa, aquesta prima-

vera, un seguit d’activitats relacionades amb la natura i 
el medi ambient.

Sortides de primavera
A partir del 26 d’abril es posa a l’abast de tothom el pro-

grama de sortides de primavera que, en aquesta ocasió, 
tindrà com a protagonistes les aus del Tenes, un itinerari 
per Gallecs i un altre per veure la fauna nocturna d’aquest 
espai natural.

Cursos i tallers
Pel que fa als cursos i tallers, enguany es faran el 
d’educador ambiental, el d’elaboració de sabó tradicional 
aromàtic, el d’horticultura ecològica i horts domèstics, i 
el de fotografia digital de natura.

Tallers de natura en família
El públic familiar pot optar pels tallers en família que 
aquesta primavera giraran entorn de com sobreviure a la 
natura, l’horta a casa i les granotes, i la vida a la bassa. 
Aquests tallers es faran a la mateixa escola, a partir del 
10 d’abril.

Tertúlies i estrelles
Per últim, com a novetat, es podrà participar en el cicle 
Tertúlies i estrelles, un col·loqui conduït per l’astrònom 
Joan Pujol després de la projecció d’un audiovisual sobre 
temes com l’univers, els forats negres, etc.

Per a més informació sobre preus i horaris es pot trucar 
al telèfon de l’escola 93 562 17 94.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT PLUSVÀLUACAMÍ FLUVIAL
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Punts de càrrega de vehicles elèctrics
El Barri Antic ja té un dispositiu de càrrega de vehicles 
elèctrics. Aquesta setmana ha finalitzat el període de 
proves tècniques i, un cop el terminal estigui totalment 
a punt, s’informarà a la ciutadania del sistema d’ús. La 
instal·lació forma part de les polítiques actives de mo-

bilitat sostenible que duu a terme el consistori paretà.

Parets col·labora en una guia de la Diputació 
L’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de Parets 
ha col·laborat en l’elaboració de la Guia pràctica per 
al desenvolupament de Xarxes d’Agents per la Inclu-
sió Social, que té per objectiu donar suport als ens 
locals que vulguin constituir o dinamitzar una xarxa 
per la inclusió. El document ha estat elaborat per un 
grup de professionals d’ajuntaments i de la Diputa-

ció de Barcelona, amb el suport de D-CAS (Col·lectiu 
d’Analistes Socials), en el marc d’un espai de treball 
grupal i d’assessorament i suport tècnic.   

L’aparcament del pavelló, enllestit a l’abril
Les obres de l’aparcament annex al Poliesportiu 
Joaquim Rodríguez continuen en fase d’execució. 
L’actuació permetrà l’endreçament de la zona 
d’estacionament i la millora de l’espai de forma inte-

gradora amb l’entorn natural del riu Tenes. Es preveu 
que les obres estiguin enllestides a primers d’abril.

Eleccions Municipals 2015 
El 24 de maig se celebren les Eleccions Municipals 
2015. En aquesta ocasió, a Parets s’incrementa el 
nombre de formacions que hi concorren. Si bé no 
s’han fet públiques totes les candidatures, es preveu  
que en prenguin part PSC, NOPP, CiU, PPC, ICV, ERC, 
Ciutadans i Sumem Parets. 

Aquest mes de març s’ha presentat el nou Pla Director 
Urbanístic del Circuit de Catalunya (PDU). 
El projecte preveu, entre altres, la construcció d’un heliport 
permanent per a vols turístics, la instal·lació d’un espai 
de kàrting per a competicions, una zona d’hotels i equi-
paments, i la creació d’un clúster d’activitat econòmica 
que aglutini tot el sector relacionat amb el món del motor, 
com ara empreses de lleure i investigació, comerços o 
activitats formatives.
Amb aquesta proposta es pretén dinamitzar turísticament 
l’espai, millorar el potencial del sector, generar més i mi-
llors oportunitats de treball i major riquesa al territori.
El PDU també preveu diferents usos en àmbits pròxims 
al circuit.

Així doncs, al sector de Can Guitet, entre Montmeló i Pa-

rets, s’hi destinaran un total de 35 hectàrees, amb un sos-

tre edificable de 300.000 metres quadrats per a oficines, 
centres formatius, d’investigació i tecnològics.
Amb el nou projecte, la superfície destinada als aparca-

ments de l’entorn del circuit s’ampliaria dels 630.000 m2 

actuals a més de 745.000.

Aportació a les activitats del Circuit
D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha anunciat una 
aportació de 2 milions d’euros al Circuit, amb l’objectiu 
de donar suport financer a les activitats que es duran a 
terme aquest any 2015, totes de gran impacte econòmic 
per al territori.

Es presenta el nou pla urbanístic del Circuit de CatalunyaEN 2 MINUTS...
El pla inclou la construcció d’un heliport i la creació d’un clúster del món del motor

PLUSVÀLUANETEJA

El procés ‘L’Eixample, com tu el vols’ recull 
aportacions de més de 800 ciutadans
A través del procés participatiu ‘L’Eixample, com tu el 
vols’, més de 800 paretans i paretanes han fet arribar les 
seves aportacions per contribuir a la definició del futur 

PARTICIPACIÓ
de l’Eixample. Actualment s’està procedint al buidat del 
contingut de totes les butlletes de participació, que és la 
fase inicial per a l’elaboració de l’avanç del Pla Director 
de l’Eixample. Aquest document, que s’elabora en el marc 
de la revisió quinquennal del pla estratègic ‘Parets, com 
tu el vols 2010-2025’, ha de servir per projectar urbanís-

ticament aquesta zona del municipi. Més endavant està 
previst iniciar el mateix procés centrat en el Barri Antic. 
De les enquestes, se n’extreu principalment que la 
tranquil·litat, les comunicacions i la proximitat dels ser-
veis són els aspectes més valorats per la ciutadania. 
D’entre els suggeriments de canvi, coincideixen com a 
necessitats la dotació de voreres més amples, un teixit 
comercial més ampli i variat i la creació de zones d’oci. 
El procés va incloure una passejada pels carrers i barris 
de l’Eixample i dues sessions de treball, una adreçada 
específicament a comerciants i una altra oberta a tota 
la ciutadania. 

Renovació dels contenidors de rebuig
A partir d’avui s’inicia la renovació de tot el parc de conte-

nidors de rebuig del municipi. Els nous, al voltant de 300, 
són més resistents i funcionals. La substitució es deu a 
l’estat malmès dels actuals, a causa de l’ús incorrecte, 
l’incivisme i pel propi desgast. 
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SERVEIS

Bucs d’assaig
Espai Jove
Punt d’Informació Juvenil 
‘Apunt’
Servei d’Assessorament
i Orientació Sociolaboral 
Aula d’estudi permanent

Espai per fer treballs
Cursos de formació
Punt de Trobada
Pista poliesportiva
Aki Pots!
Zona Oberta
Nits Joves

ACTIVITATS*

Teatre per a joves                             1, 2, 3 i acció!

Imatge i acció Creativa, fotografiem les cultures del nostre 
municipi
(*) Per a aquestes activitats caldrà inscripció prèvia
      i compromís d’assistència

VIU CAL JARDINER!!!
Participa en les assemblees i 
definirem junts i juntes el 
funcionament i les activitats del 
Casal!!!
Cal Jardiner també estarà a la 
disposició de les entitats juvenils i 
serà la seu del Consell d'Infants de 
Parets

Casal de Joves Cal Jardiner
C/ Montcau, s/n
08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat
Horari:
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h
Tardes: de dimarts a diumenge de 17 a 21 h
(divendres i dissabte, obert fins a les 22 h)

Dimarts a la tarda, quinzenal
Informació, orientació i assessorament en

recerca de feina, garantia juvenil, etc.

joves feinax

d'Assessorament
Servei

Sociolaboral 

ETS jove i busques feina?

Casal de Joves Cal Jardiner
C/ Montcau, s/n

08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 573 72 00

caljardiner@parets.cat
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El dia 14 de març, el Teatre Can Rajoler es va omplir de 
gom a gom per acollir la presentació del documental Orí-
gens Destins. L’acte va estar ple d’emocions, de compli-
citat i de bones sensacions.
Prop de 400 assistents van poder veure com els protago-

nistes explicaven, en primera persona, la seva experiència 
quan van deixar enrere la seva terra natal, com van viure 
els primers anys a Parets i com els van rebre a la nostra 
vila. 
Un cop finalitzada la projecció, l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, va donar pas a la connexió en directe amb els 
alcaldes de Santo Tomé i Chilluévar que, acompanyats 
d’una vintena de persones d’ambdues poblacions, havien 
seguit el documental.  

L’acte es va cloure amb una actuació d’Ernesto Briceño, 
director del Centre d’Estudis Maria Grever i autor de la 
música del documental, acompanyat del cantant David 
Coronel i dels ballarins Javier Malaguilla i Katerina Che.

Herm@nados-@agermanats
El treball s’emmarca en el projecte Herm@nados-@ger-
manats, l’agermanament entre els pobles de Chilluévar, 
Santo Tomé i Parets, promogut per l’Ajuntament. 
El documental ha estat elaborat per Pilar Pereira (guió i 
direcció), Sandra Piñero (imatge i edició), Mercè Alcayna 
(producció i entrevistes), Ernesto Briceño (música origi-
nal), David Coronel (veu solista), Javier Malaguilla (ball) i 
Ramon Galera i Toni Tugués (so).

Orígens Destins, el fenomen migratori en primera persona 
Gairebé 400 persones van assistir a l’estrena del documental que es va fer al Teatre Can Rajoler

Sisena edició dels Premis Vallès Visió
El Celler de Can Carrancà, a Martorelles, acollirà el 
pròxim 24 d’abril la gala de lliurament dels Premis 
Vallès Visió, que enguany arriben a la sisena edició. 
Com en d’altres edicions, aquests premis tenen com 
a objectiu reconèixer persones i entitats destacades 
dels sis municipis del Consorci Teledigital Mollet.

Nova pàgina web de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura de Parets ha estrenat nova pà-

gina web, a la qual es pot accedir a través de l’adreça 
escolanatura.parets.cat. L’objectiu del nou portal és 
posar a l’abast de tothom un instrument d’informació 
àgil, intuïtiu i accessible per a la ciutadania i els usua-

ris d’aquest equipament municipal.

Próxima edició de Parets al dia, al maig 
El butlletí municipal Parets al dia no editarà l’exemplar 
corresponent al mes d’abril, en compliment de la Llei 
orgànica 2/2011, de 28 de gener, del règim electoral 
general. En període d’eleccions municipals, s’estableix 
la obligatorietat de suprimir els butlletins municipals   
per garantir la proporcionalitat informativa. Tornarem 
al les bústies el dia 28 de maig de 2015, un cop cele-

brats els comicis locals.

Debat electoral a l’emissora RAP107 
Amb motiu de les eleccions municipals del pròxim 24 
de maig, l’emissora RAP107 ha programat un debat 
electoral amb la participació de totes les formacions 
que concorren als comicis. El periodista Carles Font 
serà el moderador del programa especial, que s’emetrà  
en directe el 12 de maig, a partir de les 20 h, a la fre-

qüència 107.2 FM del dial. 

EN 2 MINUTS...

Èxit de participació en el Día de Andalucía

La celebració del Día de Andalucía a Parets del Vallès va 
ser tot un èxit. L’activitat, organitzada conjuntament per 
l’associació Casa de Andalucía i l’entitat Herm@nados-@
agermanats, amb el suport de l’Ajuntament de Parets, va 
comptar amb la participació de socis i simpatitzants que 

CELEBRACIÓ
es van aplegar per conèixer les tradicions i costums del 
poble andalús.
Aquesta ha estat la primera vegada que ambdues asso-

ciacions celebraven plegades l’efemèride.
Durant tot el dia, es van poder veure diferents tipus de ta-

llers així com actuacions musicals i àpats amb productes 
típics de la terra.
Cal destacar la gran participació en les classes de sevilla-

nes i flamenc, les actuacions de cant i guitarra, o el taller 
de migas i fofuchas andaluses.
Ja a la tarda, els assistents van gaudir de la degustació 
d’oli i pernil i de les actuacions a càrrec de la formació 
Aires del Sur, del quadre de flamenc Carmen López i Mari 
Pérez (veu), acompanyades de la guitarra de Juan Antonio 
Sánchez.
El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrer i comme-

mora la celebració del referèndum sobre la iniciativa del 
procés autonòmic d’Andalusia, l’any 1980, que va donar 
l’autonomia plena a aquesta comunitat.

PLUSVÀLUAART

Escultures a la residència Pedra Serrada
La Residència per a la Gent Gran Pedra Serrada té 3 noves 
escultures: Dama trista, Temptació i Agressivitat. 
Les escultures modernistes, d’inspiració gaudiniana, són 
obra de Joan Ferret Tesifont i han estat donades per la 
família de l’artista. Les obres s’han instal·lat en tres dels 
patis exteriors de l’equipament.
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SORTIDES
26 d’abril 9 h
Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez
Les aus del Tenes.
Itinerari Parets–Lliçà

31 de maig 10 h 
Escola de la Natura
Itinerari per Gallecs

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Escola de la Natura Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94
a/e: escola.natura@parets.cat

ACTIVITATS NATURA
ABRIL-MAIG 2015

UNA VEGADA RESERVADA L'ACTIVITAT, I DEGUT AL NOMBRE LIMITAT DE PLACES,
CAL CONFIRMAR L'ASSISTÈNCIA 2 DIES ABANS DE L'ACTIVITAT.

TERTÚLIES
I ESTRELLES
24 d'abril 21 h
Escola de la Natura
El desafiament Mart
22 de maig 21 h
Escola de la Natura 
El Sol: passat, present 
i futur 

ASTRONOMIA 
ADULTS
10 d'abril 21 h 
Observatori Pau Vila
Lluna, Júpiter i Mart
22 de maig 22 h 
Observatori Pau Vila
Júpiter, Venus, Saturn
i la Lluna

ASTRONOMIA
INFANTIL
24 d'abril 18 h
Escola de la Natura
Audiovisual "Plutó, el senyor 
de les tenebres" i observació 
de la Lluna
22 maig 18 h
Escola de la Natura
Audiovisual "Distàncies 
estel·lars” i observació del 
Sol

A la Biblioteca
Can Rajoler

A les 18 h
Taller infantil de Sant 
Jordi: Dracs, roses i 
llibres,
a càrrec de Kalathos.

(Places limitades)

A les 21 h
Concert
a càrrec de la Coral de 

l’Escola Municipal de 

Música

A les 21.30 h
Dseo... hhh: contes 
eròtics per a adults, 

a càrrec de Som 3d3 

(Mon Mas, Carmen 

González i Merche 8A)

Coca i cava per a tothom!
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La botiga Per Tu canvia d’ubicació
La botiga de moda i complements Per tu canvia la 
seva situació i inaugura, avui divendres, a les 18 h, el 
nou local situat al carrer de Prat de la Riba, 45.

Nova botiga de llaminadures Terra dolça
Aquest mes de març s’ha inaugurat la nova botiga de 
regals per a infants i llaminadures Terra Dolça. El nou 
emplaçament del comerç és a l’avinguda de Catalunya, 
86, local 3.

El CEM Maria Grever es trasllada
El Centre d’Estudis Musicals Maria Grever trasllada la 
seva activitat a un nou local situat a l’avinguda de la 
Pedra del Diable, núm. 7. Actualment, el centre desen-

volupava la formació en una casa al carrer de la Salut.
La data prevista per al trasllat definitiu serà a mitjan 
abril.

Maria Salut llança una nova targeta client
La perfumeria i botiga de roba i complements Maria 
Salut posa a l’abast dels seus clients una nova targeta 
de fidelitat. La targeta es pot aconseguir a la botiga de 
manera gratuïta i dóna dret a gaudir de descomptes i 
regals alhora de fer les compres. Per a més informa-

ció, cal adreçar-se al mateix comerç, situat a l’av. de 
Catalunya, número 82, de Parets.

Tecnoplus, en missió internacional a Algèria
L’empresa de grups electrògens i bombes d’aigua Tec-

noplus, amb seu al polígon Sector Autopista de Parets, 
ha participat, juntament amb la biguetana Telic Group, 
en una missió internacional d’empreses, organitzada 
per la Cambra de Comerç, amb l’objectiu d’obrir nous 
mercats al Marroc i Algèria. La missió ha consistit, 
principalment, a establir acords comercials per a la 
importació i exportació de mercaderies en aquests 
països en plena via d’expansió i modernització.

Grifols invertirà 31 milions d’euros a Parets
La multinacional Grifols –especialitzada en el sector 
farmacèutic, hospitalari i en hemoderivats– ha anun-

ciat una inversió de 31 milions d’euros en la seva seu 
a Parets, que destinarà a la nova planta de purifica-

ció, dosificació i emplenament estèril de la proteïna 
Alfa-1antitripsina. Es preveu que aquest equipament 
estigui totalment operatiu l’any 2017.

Sessió de Cicles Tècnics del Consell Industrial
En el marc de les actuacions impulsades pel Consell 
Industrial de Parets, a mitjan mes d’abril, tindrà lloc 
una nova trobada dels Cicles Tècnics adreçada a per-
sonal directiu i responsables d’enginyeria, operacions 
i medi ambient, que se centrarà en l’energia a la indús-

tria. L’objectiu és promoure actuacions conjuntes, en-

tre empreses i administració, en l’àmbit de l’eficiència 
energètica. 

EN 2 MINUTS...

L’Ajuntament de Parets ha obert la quarta convocatòria 
d’ajuts a la contractació per donar continuïtat a aquesta 
línia activa d’ocupació iniciada l’any 2012 a través del 
Consell Industrial. Els ajuts tenen com a objectiu millo-

rar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de 
les empreses, així com fomentar l’ocupació estable i de 
qualitat de les persones aturades inscrites al Servei Local 
d’Ocupació.

Increment anual de la dotació pressupostària
L’any 2012, la dotació econòmica per a aquest programa 
d’ajuts va ser de 40.000 euros; l’any 2013, de 50.000 €; 
l’any 2014, 70.000€ i per al 2015, la partida consignada 
és de 80.000 euros. 
Fins ara, aquestes línies d’impuls a la contractació han 

donat lloc a la contractació de 222 persones usuàries del 
Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP), a través de les 
118 empreses que s’han acollit als ajuts.

Perfils de les contractacions
El 50% de les persones han estat contractades per a un 
període de 6 mesos o superior; un 12% de manera indefi-

nida, i un 12%, amb contracte d’obra i serveis. Els perfils 
més sol·licitats han estat operaris de producció (41%) i 
d’auxiliars de magatzem i carretoners (21%). De les 222 
persones contractades, un 56% han estat homes i un 44% 
dones. Més del 50% tenen nivell formatiu d’educació se-

cundària i un 30% de primària. Pel que fa a les franges 
d’edat, el 52% de les contractacions han estat per a per-
sones d’entre 31 i 45 anys, i un 37%, de 16 a 30 anys.

222 nous llocs de treball per mitjà dels ajuts a la contractació
La dotació pressupostària per a l’any 2015 s’ha incrementat fins als 80.000 euros

Mat Holding ampliarà la seva seu a Parets

L’empresa paretana Mat Holding, dedicada al desenvo-

lupament de productes fitosanitaris per a l’aigua, ha ad-

quirit uns terrenys a la companyia Acciona amb l’objectiu 

INVERSIÓ
de duplicar l’espai de les instal·lacions que actualment 
ocupa al polígon industrial de Can Volart. 
L’operació ha tingut un cost aproximat de tres milions 
d’euros. Aquesta adquisició permetrà passar dels 10.100 
m2 actuals a uns 23.300 m2, és a dir, un augment aproxi-
mat d’un 130% de la superfície. 
La companyia té previst destinar una part d’aquests ter-
renys a l’ampliació del magatzem central de la divisió de 
vàlvules. 
Aquesta actuació forma part de la nova estratègia de 
creixement impulsada per l’empresa i de la consolidació 
del seu pla d’internacionalització.
Amb aquest objectiu, la companyia va comprar recent-
ment la firma israeliana Dorot, líder mundial en vàlvules 
hidràuliques. 
Mat Holding va tancar l’exercici 2014 amb uns beneficis 
de més de 160 milions d’euros, un 18,6% més que els 
guanys de l’any 2013. 
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A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

abril11 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

I ara què?

El popular humorista 

Pep Plaza obre el 

catàleg d’imitacions per 

fer-nos riure amb els 

personatges d’actualitat

Pep Plaza

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

abril19 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Llunyania

Un emotiu concert coral dedicat als 

músics catalans no exiliats, a càrrec de 

la Polifònica de Granollers

Polifònica de Granollers
Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

maig3 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

Idiota

Un joc negre, divertit i ple de 
suspens per al protagonista i, 
alhora, per a l’espectador

de Jordi Casanovas

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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El Servei de Consum i Atenció al Consumidor, més a prop dels joves 

L’SCAC ha portat a terme una anàlisi dels expedients tramitats en el servei durant els 
últims anys en relació al barri de residència (Barri Antic, Eixample), al gènere (home, 
dona) i l’edat. L’objecte de l’estudi era determinar quin és el perfil de l’usuari del servei i 
comprovar que la correlació es correspon amb la distribució normal de la població total 
del municipi. Els resultats han posat de manifest que aquesta correlació és la mateixa 
pel que fa a la zona de residència i al gènere però no passa el mateix pel que fa a l’edat. 

L’estudi conclou que només un 5% de les persones que s’apropen al Servei de Consum 
de l’Ajuntament tenen menys de 30 anys, el 51% dels usuaris estan en la franja compresa 
entre els 30 i els 50 anys i el 44% tenen més de 50 anys. 

La piràmide d’edats de la població de Parets en la franja d’edat d’entre 20 i 30 anys re-

presenta un 15% del total de la població el que ens indica que hi ha un 10% de la població 
jove potencial que no utilitza el servei.  

Amb l’objectiu d’arribar a aquest col·lectiu s’està treballant en el disseny d’activitats per 
dur a terme al Casal de Joves Cal Jardiner, com ara tallers, exposicions o xerrades. També 
s’està valorant la possibilitat de prestar el servei presencialment en aquest equipament 
per facilitar la possibilitat de fer consultes i presentar reclamacions i sol·licituds de 
mediació i arbitratge sense desplaçar-se fins a les oficines de la plaça 
de la Vila. 

CONSUM

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

La plaça del Dr. Trueta esdevé un espai rural al ‘Mercat de la pagesia’
 
El Mercat de la pagesia, celebrat el 14 de març, va convertir la plaça del Dr. Trueta en 
un veritable poble pagès. L’objectiu va ser donar a conèixer la vida quotidiana del món 
rural i posar en coneixement de la població i dels infants l’origen de la major part de 
productes de consum habitual a la llar. L’espai es va guarnir amb elements típics del 
camp, i va incloure parades d’alimentació i altres productes artesanals, així com diver-
ses activitats on els més petits van poder fer tallers, interactuar amb animals o fer de 
camperols als miniconreus.

El dissabte, 11 d’abril, Mercat d’artesania
En el marc de les actuacions que duu a terme l’Ajuntament de Parets amb l’objectiu 
d’organitzar activitats d’oci que consolidin el municipi com a referent cultural i, alhora, 
crear nous esdeveniments i espais de relació per compartir i per gaudir, el dissabte 11 
d’abril, a partir de les 10 h, la plaça del Dr. Trueta acollirà el Mercat d’artesania. Durant 
tot el dia, una vintena de parades posaran a la venda productes artesanals.

INAUGURACIÓ

El Jardí de Parets, en constant projecció
Fa poc, una pàgina completa al suplement ‘Què fem’, de 
La Vanguardia, portava a Parets un degoteig de nous ex-

ploradors de rutes gastronòmiques. Precisament, la crí-
tica posava en relleu tant les arrels com el nou concepte 

Inaugurada la cafeteria D’gusta Parets
La cafeteria-pastisseria i forn de pa D’gusta Parets ja s’ha 
inaugurat. L’acte per celebrar l’obertura del nou establi-
ment, situat al passatge de l’Amistat 4, va tenir lloc el 28 
de febrer i va comptar amb representació institucional. 

PLUSVÀLUAINAUGURACIÓ CONSUMPROJECCIÓ

de cuina que, des de fa anys, es cou als fogons d’aquest 
establiment centenari, situat al rovell de l’ou de la nostra 
vila. “Inquietuds i arrels”, l’encertat titular de l’article, res-

pon a la trajectòria del local, que innova cuinant amb pro-

ductes de quilòmetre zero, però que, alhora, té l’habilitat 
d’exportar aquesta iniciativa a altres contrades. 
Tot just aquest mes, han participat en un una mostra de 
cuina en directe (show cooking) del fòrum gastronòmic 
celebrat a la Corunya, en representació del col·lectiu Cui-
naVO, del qual formen part. Mesos enrere, CuinaVO va 
ser a Londres en un altre esdeveniment gastronòmic. La 
innovació als fogons, basada en productes del territori i 
de temporada, es complementa amb el distintiu SICTED, 
que li ha estat concedit aquest mes en reconeixement de 
la qualitat turística. 

app
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta
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Dissabte 18 d’abril
A les 17.30 h
Teatre Can Rajoler

Cantata

a càrrec dels alumnes de P-5 de
les escoles de Parets i l’alumnat i 
professorat de l’Escola de Música

dissabte 11 d’abril de 2015

de 10 a 20 h · Plaça Dr. Trueta

Al llarg de la jornada hi haurà tallers infantils

i d'altres activitats
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La primera edició del projecte Canta Parets! arribarà al 
Teatre Can Rajoler el dissabte 18 d’abril en dues sessions, 
a les 17.30 i 19 hores. Prop de 260 alumnes de P-5 de les 
escoles paretanes participaran en la gran cantata on els 
més petits hi posaran les veus i els alumnes i professors 
de l’Escola Municipal de Música hi aportaran la direcció 
vocal i la música en directe.
Per a la primera edició de Canta Parets! els organitzadors 
han escollit la cantata ‘L’esquirol desagraït’, amb uns ar-
ranjaments musicals fets pel director de l’escola, Jordi 
Azagra; com a narradora intervindrà Teresa Vila, del grup 
de teatre local Som i Serem. La base musical de la can-

tata la formaran 5 professors/es i 4 alumnes de l’Escola 

Can Rajoler acollirà el 18 d’abril el concert Canta Parets!
Els 260 alumnes paretans de P-5 interpretaran, en dues sessions, la cantata ‘L’esquirol desagraït’

Municipal de Música.
En la primera sessió (17.30 hores) participaran els alum-

nes de les escoles Nostra Senyora de Montserrat, Lluís 
Piquer i ACESCO i, en la segona (19 hores), els alumnes 
del Pau Vila, Pompeu Fabra i Vila Parietes.
Entre els objectius de Canta Parets! hi ha la interrelació 
entre els diferents centres educatius units en un projec-

te comú, ajudar erls alumnes a familiaritzar-se amb la 
música i estimar-la o donar al treball quotidià de l’aula la 
dimensió social pròpia de la música. Durant els mesos de 
preparació de la cantata, l’Escola de Música ha facilitat 
als centres tot el material de suport com ara partitures i 
àudios amb les bases musicals per poder assajar.

2a edició de les Olímpiades de Matemàtiques 
L’AMPA de l’escola Pompeu Fabra organitza la 2a edi-
ció de les Olímpiades de Matemàtiques, que tindran 
lloc a Can Butjosa el diumenge 10 de maig a la tarda. 
La prova de lògica de les olímpiades es farà a la nova 
pista coberta i es col·locaran parades amb diferents 
tallers a l’exterior del Casal. El lliurament de premis 
està previst a l’amfiteatre de Can Butjosa.
L’any passat van participar en aquesta activitat 178 
nens i nenes de les escoles de Parets. L’activitat té 
com a objectiu incentivar els escolars a estimar les 
matèries que treballen durant el curs i motivar-los per 
millorar el seu rendiment, fent una crida al pensament 
i al raonament.

Preinscripcions Escola Municipal de Música
De l’11 al 21 de maig es podran fer les preinscripcions 
per al curs 2015-16 a l’Escola Municipal de Música de 
Parets. L’horari serà de 16 a 21 h, a la mateixa escola 
situada al parc la Linera. Entre l’oferta del centre de 
formació hi ha classes d’iniciació musical (5 a 7 anys), 
llenguatge musical, piano, guitarra clàssica i elèctri-
ca, baix elèctric, violí, flauta travessera, saxo, bateria, 
combo modern, orquestra, corals, conjunt instrumental 
i cursos per a adults.

La Secció d’Institut Parets II es dirà La Sínia
El darrer ple de l’Ajuntament va aprovar la proposta 
del Consell Escolar de la Secció d’Institut Parets II de 
canviar la denominació específica d’aquest centre 
educatiu per la d’Institut La Sínia. L’Arxiu Municipal 
va suggerir el nom perquè antigament hi havia sínies 
elevadores d’aigua prop del centre.

EN 2 MINUTS...

Campanya solidària de la Coordinadora d’AMPA
La nova Federació d’AMPA de Parets ha dut a terme una 
campanya de recollida solidària de productes d’higiene i 
neteja per Càritas Parets. Aquesta és la primera iniciativa 
de la Coordinadora d’AMPA que va ser presentada a final 
de febrer. La nova entitat l’integren set associacions de 
mares i pares de Parets i la junta la formen Encarni Co-

rredor (Lluís Piquer), Mariluz Redondo (Pau Vila), Enric 
Martínez (Nostra Senyora de Montserrat) i un represen-

tant de cada escola.

PLUSVÀLUASETMANA CULTURAL 

Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música
Del 18 al 21 de maig tindrà lloc una nova edició de la 
Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música de Pa-

rets. Durant quatre dies hi haurà tallers musicals per als 
alumnes i les seves famílies així com activitats i concerts 
oberts a tota la població. De la programació destaca un 
taller per a nadons, una audició sobre la història del rock 
a càrrec dels professors de l’escola i la tradicional botifa-

rrada popular, que tindrà lloc al parc la Linera, el dimecres 
20 de maig.

PLUSVÀLUARÀDIO

Alumnes de l’escola Lluís Piquer visiten RAP 107
Una cinquantena d’alumnes de 2n de primària de l’Escola 
Lluís Piquer van visitar l’emissora municipal RAP 107. 
L’activitat s’emmarca en el cicle habitual de visites es-

colars a la ràdio per donar a conèixer el funcionament 
del mitjà de comunicació i fer partícips als alumnes, amb 
simulacions de programes. Durant l’estada a l’emissora, 
una part dels alumnes van col·laborar amb la part tècnica 
i l’altra va simular programes com ara informatius, ma-

gazine o radiofórmula.

PRESENTACIÓ CAMPA 
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La protecció solar, temàtica de la Jornada de Salut
La xerrada ‘Gaudeix del sol amb protecció’, a càrrec de 
M.José Fernández, infermera de pediatria i adults de 
l’ABS Parets, prevista pel dijous 9 d’abril, a les 17.30 h, a 
l’escola Pau Vila, és un dels actes destacats de la Jorna-

da de Salut 2015. El mateix dia, les farmàcies paretanes 
(Isern, Central, Arribas i la Farmàcia del Poble) sortiran 
al carrer, d’11 a 13 h, per informar sobre la protecció de 
la llum solar, amb motiu del Dia Internacional de la Salut. 
La jornada forma part del Projecte Educatiu de Parets.

PLUSVÀLUAFAMÍLIA I MUNICIPI

8a edició de la Setmana de la Família
De l’11 al 17 de maig Parets celebrarà la 8a Setmana de 
la Família amb activitats obertes a les escoles, tallers i 
xerrades. Dilluns 11 de maig hi haurà una xerrada amb 
Eva Bosch i es presentarà el tercer llibret de la col·lecció 
XEF ‘Créixer i conviure. Normes i límits’. A més, el 14 de 
maig, Rafa Picazo, agent de la Policia Local, oferirà una 
xerrada sobre les xarxes i navegar per internet amb segu-

retat. La cloenda de tota la programació serà diumenge 
17 de maig al parc la Linera, durant tot el dia.

PLUSVÀLUAESCOLES BRESSOL

Portes obertes i preinscripcions 2015-16
Les tres escoles bressol municipals de Parets celebra-

ran jornades de portes obertes durant el mes d’abril. Di-
lluns 27 d’abril farà la sessió l’escola El Gargot, dimarts 
28, El Cirerer, i dimecres 29, La Cuna. Totes les jornades 
s’iniciaran a les 17.30 h. D’altra banda, del 4 al 15 de maig  
i amb cita prèvia es podran presentar les sol·licituds per a 
la preinscripció a les escoles bressol municipals 2015-16. 
A partir del 20 d’abril, es podrà reservar hora a l’OAC de 
l’Ajuntament de Parets, al telèfon 93 573 88 88.

JORNADA DE SALUT 

Els alumnes de 3r de primària del Lluís Piquer i Vila Parietes visiten l’Ajuntament
Durant la visita, els nens i nenes van ser rebuts per l’alcalde, Sergi Mingote, a qui van poder exposar els seus dubtes i preguntes

Les sis escoles de Parets del Vallès han iniciat aquest 
mes de març les visites guiades a la Casa de la Vila.
Dos grups d’alumnes de 3r de primària de les escoles 
Lluís Piquer i Vila Parietes van visitar les dependències 
de l’Ajuntament per conèixer de prop el seu funcionament. 
Alhora, van poder plantejar els seus dubtes al personal 
tècnic i administratiu i als representants polítics.
Els nens i nenes van ser rebuts per l’alcalde, Sergi Min-

gote, i van realitzar un Ple simbòlic on se’ls va explicar la 
composició de l’Ajuntament, el paper que desenvolupen 
els grups polítics municipals i quins treballs es duen a 
terme des de les diferents àrees de gestió.
En total seran uns 229 alumnes, de tots els grups de 3r 
de primària, els que visitaran la Casa de la Vila aquest 
curs 2014-15.
La resta de visites previstes abans de final de curs se-

ran: Pompeu Fabra (14 d’abril), Pau Vila (16 i 30 d’abril), 
ACESCO (28 d’abril) i Nostra Senyora de Montserrat (5 i 
7 de maig).
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7è Concurs de Poesia Escolar del Niu d’Art
El dissabte 11 d’abril, a les 18 h, al Teatre Ca n’Oms, 
tindrà lloc el lliurament de premis del 7è Concurs de 
Poesia Escolar que organitza l’entitat Niu d’Art Poètic. 
El certamen va adreçat als alumnes d’ESO de totes 
les escoles del municipi. El lliurament de premis es 
farà en el marc d’una festa literària, durant la qual els 
guanyadors hauran de recitar els seus poemes.

Exposició sobre les biblioteques de Parets
Avui divendres, a les 19 h, s’obrirà al públic l’exposició 
‘Història de les Biblioteques de Parets’, amb motiu de 
la celebració de l’Any de les Biblioteques i del cente-

nari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars 
de la Mancomunitat de Catalunya. La mostra fa un 
recorregut per la trajectòria de les biblioteques SOL, Ca 
n’Oms, Can Butjosa i Can Rajoler. L’exposició es podrà 
veure fins al 19 d’abril, de dilluns a divendres, de 16 a 
20 h, i dijous i dissabte, de 10 a 13 h.

Primera assemblea al Casal de Cal Jardiner 
El Casal de joves Cal Jardiner organitza la primera 
assemblea, oberta a joves de Parets d’entre 14 a 30 
anys, el dissabte 18 d’abril, a les 18 h. La trobada ser-
virà per recollir idees i propostes d’aquest col·lectiu. 
D’altra banda, el Casal Cal Jardiner ha ampliat l’horari 
d’obertura de les aules d’estudi. Ara les aules obren 
de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h, i de dimarts a diu-

menge, de 17 a 21 h. Els divendres i dissabtes l’horari 
s’allarga fins les 22 h.

Sergi Pons, finalista del Premi Crexells
La novel·la ‘Mars del Carib’, del paretà Sergi Pons Co-

dina, és una de les tres finalistes de la XLIV edició 
del Premi Crexells que atorga l’Ateneu Barcelonès. El 
guanyador del certamen es donarà a conèixer el 22 de 
juny, a la Revetlla Literària d’aquesta entitat. Coincidint 
amb la Diada de Sant Jordi es farà una lectura pública, 
de 12 a 14 h, de les tres novel·les seleccionades, al 
jardí de l’Ateneu Barcelonès.

L’Endrapasomnis, Premi de la Crítica 2014
L’espectacle L’Endrapsomnis, de la companyia Teatre 
al detall, ha rebut el Premi de la Crítica 2014 en la ca-

tegoria de teatre familiar. El paretà Xavi Idàñez forma 
part d’aquest grup teatral juntament amb Txell Botey, 
Joan M. Segura Bernadas, La Tresca i la Verdesca, 
Furti Coromina, Victor Peralta i Yuri Plana. L’obra es va 
representar a Can Rajoler el passat 14 de desembre.

Sopar de dones a la Sala Cooperativa
Avui divendres, a les 21.30 h, a la Sala Basart de la 
Cooperativa, es farà el sopar de dones emmarcat dins 
de la programació ‘Març de dones’. L’acte comptarà 
amb l’actuació de l’artista Nakany Kanté, de Guinea 
Conakry. A més, demà dissabte, a les 18.30 h, a Can 
Rajoler, es presentarà el SIAD (Servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones de Parets).

EN 2 MINUTS...

L’Escola Municipal de Música es va bolcar en l’organitza-

ció del Concert Solidari ‘Una oportunitat per a la Clàudia’, 
que va tenir lloc el passat dissabte al Teatre Can Rajoler. 
L’activitat tenia com a objectiu recaptar fons per a la jove 
paretana que, a causa d’un accident de trànsit, pateix im-

portants seqüeles físiques.
Durant el concert, que va durar unes tres hores, els pro-

fessors i professores de l’Escola Municipal de Música 
van fer actuacions en diferents formats, amb força pro-

tagonisme de la guitarra, que és l’instrument que tocava  
Clàudia Espuny.
Diversos artistes convidats es van solidaritzar amb la 
causa i van actuar de manera desinteressada. És el cas 

de Diego Pardo (tenor líric), Yadura (cantautora cubana), 
el grup de fusió de projecció internacional, Tap Olé, Eva 
Cintes, exprofessora de l’escola, o Alberto ‘el Rumbero’.
Clàudia Espuny va ser alumna de l’Escola Municipal de 
Música durant més de 10 anys. 
Al llarg d’aquest temps va participar de manera activa en 
les classes de guitarra i va formar part de l’Orquestra de 
Guitarres i de la Coral Infantil. L’organització del Concert 
Solidari va recollir 2.400 euros entre totes les aportacions 
econòmiques del públic que va assistir al concert. 
El Teatre Can Rajoler es va omplir de gom a gom per a 
aquesta cita, molt esperada per la família i pels seus 
amics i amigues.

El concert ‘Una oportunitat per la Clàudia’ omple Can Rajoler
L’Escola Municipal de Música de Parets es bolca en l’organització del concert solidari 

Exposició conjunta i sessió magistral centrada en la fotografia d’aus
32 artistes de l’Associació Fotogràfica Parets van exposar, del 27 de febrer al 22 de març, una selecció dels seus treballs 
en una exposició conjunta que es va poder veure al Centre Cultural Can Rajoler. A més, l’entitat manté la seva àmplia 
programació de cursos, tallers i activitats més específiques.
Una de les més recents va ser un workshop a Can Jornet, a càrrec del fotògraf especialitzat en natura, Antonio Lie-

bana. Durant la sessió Liebana va fer una classe magistral on va mostrar els secrets que cal tenir en compte a l’hora 
de fer fotografies a les aus. Tres marques, Canon, Vanguard i FotoK van cedir teleobjectius i monopeus per realitzar 
aquestes pràctiques.

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA PARETS

IX TROBADA
DEL CNL DEL VALLÈS ORIENTAL

CAMINADA
Dissabte

25 d’abril de 2015

a Parets del Vallès

VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA
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La 10a edició de la Cursa d’Atletisme de Parets del Vallès 
amplia el seu recorregut i ofereix, per primer cop, tres dis-

tàncies. A més de les proves de 5 i 10 quilòmetres, el Club 
Atletisme Parets ha decidit organitzar una mitja marató 
de 21,5 quilòmetres. 
La prova canvia de data i d’horari: se celebrarà el dissabte 
30 de maig, a les 18 hores, amb sortida des del pavelló 
d’esports. El mateix dia, al matí, el Servei d’Esports orga-

nitzarà el tradicional cros escolar.
Tant la cursa de 21,5 quilòmetres com la de 10 transcor-
reran per la zona urbana de Parets i per camins de l’entorn 
rural de Gallecs. 
La sortida de la cursa serà mitja hora més tard que la de 
la mitja marató (18.30 hores), mentre que la prova de 5 
quilòmetres s’iniciarà poc abans de la prova de 10 km.

La Cursa de Parets incorpora una mitja marató 

Inscripcions en línia obertes 
Des d’aquest dilluns 23 de març, ja estan obertes les ins-

cripcions per participar en els tres recorreguts de la Cursa 
2015. Podeu fer-ho a través de la pàgina web de Cham-

pionchip. Més endavant, es podran fer presencialment  
al pavelló d’esports, a la piscina municipal i a la botiga 
Runners Parets 42.2. 
Els preus d’inscripció oscil·len entre els 13 i els 17 euros, 
en funció de la distància i de si es disposa de xip. D’altra 
banda, un centenar de persones participa en les sessions 
d’entrenament que ha organitzat el CA Parets per tal de 
preparar la Cursa. En total hi haurà 30 sessions. Van co-

mençar el 9 de març i finalitzaran el 27 de maig. En l’edició 
de l’any passat hi van participar 590 atletes, un 60% dels 
quals eren residents a Parets del Vallès.

La prova, prevista per al dissabte 30 de maig, tindrà 3 recorreguts: 5, 10 i 21,5 quilòmetres 

 Un centenar de persones assisteix a les sessions preparatòries de la Cursa d’Atletisme 2015 que es fan 3 cops per setmana

HANDBOL
Víctor Tomàs i Marc Garcia visiten Parets

Els jugadors Víctor Tomàs, del FC Barcelona, i Marc Gar-
cia, del BM Granollers, van presentar la setmana passada, 
al pavelló de Parets, el campus que organitza el jugador 
blaugrana a la localitat del Vendrell. Tomàs, campió del 
món amb la selecció espanyola, juga d’extrem dret al Bar-
ça i està considerat com un dels millors jugadors del món 
en la seva posició. Marc Garcia és un jugador destacat 
del BM Granollers, que està fent una gran temporada a 
la lliga ASOBAL i a la competició europea EHF. Tots dos 
van signar autògrafs a tots els joves del Club Handbol 
Parets que els ho van demanar. D’altra banda, del 29 de 
març a l’1 d’abril, un centenar de jugadors prendran part al 
Campus de Setmana Santa que organitza el club paretà.
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Èxit total dels quatre equips de l’Associació Paretana 
d’Escacs en el Campionat de Catalunya que va finalitzar 
el passat diumenge. Tres dels quatre equips federats han 
quedat campions mentre que un altre s’ha classificat se-

gon del seu grup. En l’edició del 2016, els equips A, B i D 
de la Paretana estrenaran categoria. 
Així, el primer equip que jugava a Primera Provincial grup 
7è ha sumat 7,5 punts en 9 rondes i ha confirmat el seu 
ascens a Preferent després de superar, en la darrera jor-
nada, el Sant Quirze (2,5-5,5). La Paretana B (Segona 
Provincial grup 3r) ha pujat a Primera després de quedar 
campió amb 8,5 punts de 9 possibles. L’equip C (Tercera 
Provincial grup 7è) continuarà a la categoria tot i haver 
quedat segon classificat amb 25,5 punts.
Per últim, el D, que participava en la Lliga de Promoció 
Sub-12, ha assolit l’ascens a la màxima categoria, des-

prés de quedar primer del grup 2n amb 22 punts. 

Després de quinze anys al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat, el nedador paralímpic paretà Miguel Luque ha de-

cidit donar un gir a la seva rutina esportiva i entrenar-se 
a les instal·lacions del Club Natació Granollers, sota les 
ordres del seu nou tècnic Joan Serra. 
Luque considera que amb el canvi podrà ‘seguir motivat, 
arribar al Brasil i guanyar’. Durant la roda de premsa en la 
qual va fer pública la seva decisió, Miguel Luque va reco-

nèixer que necessitava un canvi d’ambient, ja que al CAR 
de Sant Cugat li faltava motivació: ‘El CAR em va ensenyar 
moltes coses: constància, disciplina, entrenament diari...’. 
Del Club Natació Granollers, Luque valora que estigui a la 
vora de casa seva, però també les instal·lacions ‘ja que 
no tenen res a envejar al Centre d’Alt Rendiment. Hi ha 5 
piscines adaptades i un bon gimnàs, que em permeten 
entrenar-me cada dia.’ 
L’esportista, que competeix pel Club Natació San Rafael, 
vol aconseguir la victòria en la seva modalitat, 50 metres 
braça, en els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, els cin-

quens de la seva carrera esportiva.

Miquel Luque deixa el CAR i ja s’entrena a Granollers

Quatre podis a l’Estatal d’Alcorcón
Durant aquest mes de març, Miguel Luque ha participat 
en els Campionats d’Espanya de natació adaptada i el 
pròxim cap de setmana anirà a l’Open Internacional de 
Glasgow (Escòcia). 
En aquesta competició, prendrà part en les modalitats de 
50 metres braça i 150 metres estils.
A l’Estatal d’Alcorcón (Madrid), Luque va assolir quatre 
podis. Així, va quedar primer en les proves de 50 metres 
braça i 150 metres estils i segon en 50 metres esquena i 
en el relleu de 4x50 metres estils. 
A més, l’esportista -que representava la selecció catala-

na- va quedar en quarta posició als 100 metres lliures i 
el cinquè en els 50 metres lliures. 
Del calendari de competicions d’aquest any 2015 en des-

taca la participació a l’Open Internacional de Berlín, pre-

vist per al 15 d’abril, i el Campionat del Món, que es farà 
a Glasgow (Escòcia), del 13 al 19 de juliol. En el darrer 
Mundial, celebrat a Mont-real l’agost de 2013, Luque va 
quedar subcampió en la prova de 50 braça.

El nedador paretà participarà aquest cap de setmana en l’Open de Glasgow en 50 braça i 150 estils

 Luque va fer pública la seva decisió en una roda de premsa celebrada a les instal·lacions del Club Natació Granollers

EN 2 MINUTS...

Trobada Esportiva de la Gent Gran
Un 450 persones, d’entre 10 i 13 municipis del Vallès 
Oriental, participaran en la Trobada Esportiva per a la 
Gent Gran de Parets, que tindrà lloc al pavelló d’esports 
el dissabte 25 d’abril de 9.30 a 13 h. L’activitat s’iniciarà 
amb una sessió de tai-txi, danses aeròbiques i salsa. A 
les 11 del matí, hi haurà un refrigeri; a les 12, els balls i 
les danses finals, i a les 13 h, la cloenda i el lliurament 
d’obsequis de les empreses col·laboradores.

35è aniversari de la Penya Blanc-i-Blava 
Aquest dissabte 28 i diumenge 29 de març tindrà lloc 
el programa d’activitats del 35è aniversari de la Penya 
Blanc-i-Blava de Parets-Lliçà. Dissabte, a les 17 h, a 
la plaça de la Vila, es farà un ball d’homenatge als so-

cis de l’Espanyol i de la Penya, a càrrec de la Colla de 
Gitanes i la Colla de Gegants. La Coral de l’Escola Mu-

nicipal de Música també oferirà un concert. Diumenge, 
a les 14 h, hi haurà el dinar de germanor al restaurant 
Can Cirili de Lliçà de Vall, que comptarà amb la pre-

sència del president del RCD Espanyol, Joan Collet.

Dos podis de Lee Young Parets al Català
Lee Young Parets va participar el 8 de març en el Cam-

pionat de Catalunya de taekwondo celebrat al pavelló 
de la Mar Bella de Barcelona. José Luis Estudillo va 
aconseguir la medalla d’or i Christian Villar, l’argent. A 
més, Natalia Fernández va ser 5a mentre que es van 
quedar a la segona ronda Hugo Rosales, Pablo Alcáraz, 
Ana Cerezo, Irene Fernández, Natalia Fernández Albar-
ca, Eric Garcia i Aitor Pérez. La propera competició serà 
el 10 d’abril a Pontevedra amb l’Open d’Espanya.

6a edició de La Bastarda i Klandestina Trail
El Club d’Activitats de Muntanya organitza la 6a Cami-
nada Popular la Bastarda, que tindrà lloc el dissabte 
18 d’abril. La sortida serà, a les 6.30 h, des de l’estació 
de RENFE i els participants podran fer el recorregut 
caminant o corrent (Klandestina Trail). La Bastarda és 
una caminada de resistència  de 38 km per camins de 
muntanya, sense ànim competitiu, que travessa els 
cingles de Bertí i la Vall del Tenes. Les inscripcions, 
al preu de 25 euros, es tancaran en arribar als 300 
participants. El recorregut s’iniciarà a Sant Martí de 
Centelles i finalitzarà a la plaça de la Vila de Parets.

3 jugadors de la Paretana, a la final catalana
Lucas Puente i Aleix Miró, jugadors de la Paretana 
d’Escacs, han quedat en 1a i 3a posició del Campionat 
Territorial per edats en la demarcació Vallès Oriental-
Maresme i Osona sub-8. Després de disputar un total 
de 8 rondes, tots dos s’han classificat per a la final 
catalana que es farà a l’Ametlla de Mar a partir del 28 
de març. A la final també hi serà Matias Ojeda. 

12a edició de la Marxa Parets-Montserrat
Fins al 30 d’abril resten obertes les inscripcions per 
participar a la marxa de resistència i trail, que tindrà 
lloc el dissabte 9 de maig. La sortida serà a les 5 del 
matí, a la plaça de la Vila, amb dues modalitats: mar-
xadors-caminant i corredors en format competitiu. El 
recorregut total és de 60 kms amb 2.200 m de desni-
vell. Podeu reservar la vostra plaça a la recepció del 
pavelló, de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h, i a la seu del 
Centre Excursionista Parets, els dijous de 21 a 22.30 h. 

Clàudia González, or al Català i Estatal
La nedadora paretana, del Club Natació Granollers, 
s’ha proclamat campiona de Catalunya i d’Espanya  de 
natació sincronitzada. Clàudia González va guanyar 
l’or, amb l’equip aleví, al Català celebrat el 21 de febrer 
a Vilafranca i a l’Estatal, celebrat a Elx, el 7 de març. 
Properament, participarà en una exhibició a Portugal 
prevista els dies 22, 23 i 24 de maig.

Jessica Rodríguez, entrenadora al Japó
La paretana Jessica Rodríguez s’ha convertit en la 
primera entrenadora UEFA espanyola que dirigeix un 
equip japonès. Rodríguez va ser jugadora de futbol al 
RCD Espanyol i també entrenadora al Club de Futbol 
Parets.  

ESCACS PATINATGE
3 dels 4 equips de la Paretana d’Escacs 
queden primers al Campionat Catalunya

El quartet del Club Patí Parets queda 
campió d’Espanya de xous a Vigo

Nou èxit del quartet del Club Patí Parets en el Campionat 
d’Espanya de xous celebrat aquest darrer cap de setmana 
a Vigo (Galícia). L’equip format per Carles Gasset, Oscar 
Molins, Isabel Repullo i Alicia Rodero va quedar primer per 
davant del Reus, que va ser segon, i l’Aurora, que va que-

dar en tercera posició. Prèviament el quartet del Parets 
s’havia proclamat campió de Catalunya a Reus.
D’altra banda, set patinadors/es del Parets s’han classi-
ficat per a la final del Campionat de Catalunya de figures 
obligatòries que es farà a Mollet l’11 i 12 d’abril. 
Es tracta de Sara Castillo, Ivet Figueras, Marta Carreras, 
Gemma Serra, Silvia Rodríguez, Mireia Pena i Pau Garcia.
La classificació per a la final catalana la van aconseguir 
en el Campionat de Barcelona, que va tenir lloc a Sant Vi-
cenç de Torelló.  La patinadora Sara Castillo va quedar 1a 
en sènior, Pau Garcia va ser 1r en cadet masculí i Mireia 
Pena, 1a en la categoria cadet femení.
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la plaça Sardana... Algunes actuacions han estat petites, però no menys importants. Fent 
recompte, tenim més de 3.000 actuacions a la via pública, amb reparacions i arranjament 
de voreres, senyalitzacions, mobiliari urbà, clavegueram, arbrat, etc.
 

S’ha pogut executar tota la planificació programada al Pla d’Actuació Municipal?
Podem parlar d’un 98% d’execució de les accions planificades i la resta estan en fase de 
projecte per a un inici imminent, com ara l’arranjament del carrer Lepant, la construcció 
d’una anella esportiva per caminar o anar en bicicleta o dos nous correcans, un al Mi-
rador de Gallecs i un altre a tocar del camp de futbol. Això en matèria urbanística, però 
el programa anava molt més enllà, ha estat el nostre full de ruta i el nostre compromís 
amb la ciutadania, amb més de 300 accions en 4 àmbits d’actuació: La nostra prioritat, 
les persones; Reactivem l’economia, generem ocupació; Millorem els carrers i barris i 
Gestió municipal eficient i de qualitat.
Així mateix, en el decurs del mandat, s’han anat afegint altres projectes com Herm@
nados-@germanats, l’agermanament amb els pobles de Chilluévar i Santo Tomé, el lide-

ratge d’eixos estratègics per al desenvolupament econòmic de Parets a través del Consell 
Industrial i, amb molta satisfacció, veure com per fi arrenca l’esperada implantació de 
l’Institut Universitari de Ciencia i Tecnologia, que convertirà Parets en vila universitària.

Entrem en la recta final del mandat. Quin balanç en fa?
Crec que hem fet molta feina, bona feina i bona gestió. Hem treballat molt, incansable-

ment, i amb il·lusió. Hem complert els nostres compromisos, aquest era el nostre deure i 
la nostra obligació. Però tot això no hagués estat possible sense un bon treball d’equip, i 
quan parlo d’equip, no només em refereixo al govern, sinó a tot el personal del consistori, 
del primer a l’últim. Nosaltres marquem les directrius polítiques, però ells ho fan possible 
amb una implicació absoluta i sempre amb la voluntat d’oferir el millor servei públic.  

Fa gairebé 4 anys, l’11 de juny de 2011, Sergi Mingote 
era investit alcalde de Parets del Vallès. Legitimat a les 
urnes, rellevava Joan Seguer al capdavant de l’alcaldia. 
Prenia possessió del càrrec manifestant que el seu mà-

xim objectiu era treballar per un poble que mirés al fu-

tur amb il·lusió i amb optimisme. Amb aquest tarannà, 
i amb un projecte planificat amb més de 300 accions, 
començava un nou camí en la gestió de Parets.  Ara, 4 
anys després, amb l’horitzó imminent de les eleccions 
municipals del 24 de maig, comença la recta final del 
mandat, l’hora de fer balanç i de retre comptes. 

Fem mirada enrere. Fa gairebé 4 anys es convertia en alcalde de Parets...
Sembla ben bé que fos ahir. Ser investit alcalde del teu poble és un honor i una respon-

sabilitat molt grans i, com no, dóna lloc a tot un cúmul de sensacions: nervis, il·lusió, 
alegria i fins i  tot, un cert neguit. Aquests quatre anys han passat com un obrir i tancar 
d’ulls. Diuen que el temps passa molt ràpid quan es viu molt intensament, potser és per 
això... Aquesta legislatura ha estat molt intensa, amb dedicació plena i absoluta per 
desenvolupar molts projectes en molts àmbits. 

Si hagués de destacar-ne només tres...
És difícil triar-ne només tres, però potser diria els Plans d’Ocupació Locals, la posada en 
marxa de la Residència Pedra Serrada i el Casal de joves Cal Jardiner.

Comencem per la primera. Quines polítiques d’ocupació s’han dut a terme des de l’Ajun-
tament?
Ocupació és l’àmbit on hi hem abocat més esforços. Hem creat tots els instruments 
possibles per afavorir la contractació de persones aturades del nostre municipi. Crec 
que el detall en xifres d’aquestes accions són el resultat de la feina feta: 1.403 persones 
han trobat feina a través de l’SLOP, s’han fet 159 cursos gratuïts per a persones aturades, 
2.500 participants a les formacions, 118 empreses s’han acollit als ajuts a la contractació 
impulsats per l’ajuntament i que han donat feina a 222 persones de Parets, i 1.140.000 
euros destinats a Plans d’Ocupació Locals que han permès contractar 309 persones.

Aquestes dades es tradueixen en una baixada de l’índex de l’atur?
Les darreres dades d’atur ens situen per sota de la mitjana d’atur a Catalunya i a la co-

marca. Vam començar legislatura amb un 16,28%, el pic més alt es va registrar el març de 
2013, amb un 19,91%, i ara estem al 13,8%. Les dades són millors però mai satisfactòries. 
No tot depèn de les nostres accions, malauradament l’atur fluctua mes a mes, i fem un 
gran esforç per contribuir a generar ocupació. És la nostra gran lluita.

A més d’ocupació, a quines altres polítiques socials s’ha posat èmfasi?
Ocupació, Benestar Social i Educació són els grans àmbits de les polítiques socials que 
hem dut a terme. Més de 5 milions d’euros dels pressupostos municipals s’han destinat a 
Benestar Social i gairebé 10 milions a Educació. Val a dir que, en termes socials, sempre 
hem cercat fórmules per cobrir les necessitats dels paretans i paretanes que més ho 
requereixen, tot i que també hem aplicat mesures en benefici de la globalitat. La reducció 
dels rebuts de l’IBI i de l’aigua en un 3% per a aquest any o la supressió de l’impost de 
la plusvàlua per dació o deute hipotecari n’han estat algunes, a més de la incorporació 
de bonificacions per als col·lectius més desafavorits.  

Parlem ara d’urbanisme. Quines han estat les actuacions més rellevants?
D’obres, se n’han fet moltes durant aquests quatre anys. Dins el Pla de millora del Barri 
Antic, el condicionament de les escales de darrere l’església i el barri del Raval, el carrer 
la Fàbrica, el carrer Sant Antoni, el pont de la Mandra, la plaça Mossèn Pere Batlle, els 
aparcaments del Camp de les Peces, del Cementiri i de l’entorn del pavelló. Aquest darrer 
s’està acabant d’executar. A l’Eixample, una de les grans actuacions ha estat la plaça 
Doctor Trueta i tot l’entorn, l’avinguda Espanya –una fase en execució actualment-, Cal 
Jardiner com a espai de referència per als joves, les pistes esportives de Can Butjosa, les 
pistes d’skate de la plaça Espanya, la pista de BMX, el carrer de la República, el correcan, 

Sergi Mingote
Alcalde

Molt breument...
Què significa ser alcalde: Tenir voluntat de servir el teu poble 
Si no fos alcalde, seria... Tècnic d’esports
Un polític de referència: Qualsevol que sigui honest
Sobre el futur de Catalunya... No m’agrada posar fronteres
Un projecte per Parets:  Atur 0
Un projecte personal: La meva família, sempre
El millor consell que li han donat? La humanitat i la humilitat són la clau que obre 
totes les portes
Una causa: La lluita contra el càncer infantil
Una xifra: Puc dir-ne dues? 1408 contractacions amb l’SLOP i  3,6 milions de 
reducció del deute
Una cita: ‘No esperis resultats diferents si fas sempre el mateix’ d’Einstein
Per últim, “Sergi Mingote, alcalde 2.0”? Les xarxes socials són un bon canal d’in-

teracció. Sóc amic, veí i alcalde 2.0. Per suposat, també presencial... la porta del 
despatx està oberta a tothom.

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

Que trist!
El 27 d’abril de 1855 es va celebrar un acte de conciliació entre diversos veïns 
de Parets del Vallès. Conciliar consistia en «posar d’acord persuasivament sobre 
un punt en litigi». La persona que assumia aquest repte era l’alcalde o, en altres 
ocasions, el jutge municipal. Les parts litigants es presentaven acompanyades 
pel seu home bo o «mitjancer en els judicis de conciliació».
Aquell dia, la causa del conflicte eren els constants talls d’aigua que patia un 
propietari d’unes terres per part d’un dels seus arrendataris, a banda que també 
se li hi impedia el pas. Al final de l’acte, ambdues parts es tornen a emplaçar 
perquè, després de quinze dies, puguin resoldre el cas amb la bona voluntat de 
tothom. 
Desconeixem quin va ser el desenllaç; com diu aquell, dos no es barallen si un 
no vol. I és ben veritat que tot sovint ens embranquem en discussions i guerres 
ermes que no duen enlloc, tot sovint també per causes que farien 
riure –o enrabiar-se– persones que sí que passen per moments 
difícils i dramàtics. Dimecres vam haver de fer un minut de silenci 
per cent cinquanta vides estroncades. Això sí que sap greu...

PARETS EN IMATGES

Sortida del sol 
Foto d’Enric Navarrete Bachs

Si vols que publiquem alguna de les 
teves fotografies ens la pots fer arri-
bar 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 utilit-
zant les etiquetes #paretsconnecta o 
#parets. 

QUÈ N’OPINES DE...
que Parets disposi d’un Institut Universitari?

M. José Jodar
Perfecte! Tinc la meva fi-

lla de 15 anys que, si de-

cideix seguir els estudis 
per aquestes especiali-
tats, no haurà de despla-

çar-se del seu poble per 
poder estudiar el que vol. 

José Luis González
Desconeixia la notícia, 
però tot el que estigui 
relacionat amb la forma-

ció dels joves, sempre és 
bo. No se si seria el més 
prioritari per a Parets en 
aquests moments, però 
la formació és molt im-

portant.

María Cáliz
Molt bé, és una bona 
opció per als joves i un 
reforç en aquestes es-

pecialitats formatives. A 
Parets hi ha moltes em-

preses d’aquest sector i 
potser podria ajudar el 
jovent a incorporar-se al 
món laboral.

Manuel Sojo
Es muy importante, si-
empre y cuando esté al 
alcance de todos los jó-

venes, sobre todo los de 
familias obreras. Para 
Parets también será bu-

eno tener algún tipo de 
especialidad académica.

Jonathan Brunat
Serà una bona opció 
perquè els joves no ha-

gin de marxar fora de 
Parets per estudiar el 
que volen. Esperem que 
les obres comencin avi-
at, perquè el 2006 ja se’n 
parlava i no es va fer.

Carina Estela Ruíz
Me parece muy bien que 
se mejore el pueblo, en 
cuanto a oferta comercial 
y en este caso formación 
especializada. Dará fa-

cilidad a los estudiantes 
para formarse en el pue-

blo donde viven.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

10 anys del Voluntariat per la llengua a Parets
Aquest mes de març les 19 parelles lingüístiques que formen part de la 20a edició del Voluntariat per la llengua a Parets 
del Vallès han començat les trobades setmanals. Moltes d’aquestes parelles continuen d’edicions anteriors i d’altres 
comencen per primer cop. 
El Voluntariat per la llengua va néixer l’any 2003. Es basa en la creació de parelles lingüístiques, formades per un voluntari, 
que parla català, i un aprenent, que vol adquirir fluïdesa. A Parets, va començar l’any 2005 i, durant aquests deu anys, 
s’han format vora de 300 parelles lingüístiques. 
El programa es desenvolupa a tot Catalunya. Està reconegut com una de les millors maneres d’aprendre una llengua per 
la Unió Europea i l’han adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears, Bolzano (Itàlia) i Flandes 
(Bèlgica).
El VxL també rep el suport del món associatiu. Les entitats col·laboradores són organitzacions educatives, cíviques i 
culturals que ajuden a apropar la cultura d’un territori a totes les persones que hi viuen. A Parets, actualment n’hi ha 15. 
D’altra banda, el sector comercial també contribueix d’una manera decidida a fer que el VxL sigui possible. Els establiments 
col·laboradors són comerços que es comprometen a parlar català als aprenents aprenents lingüístics 
que vagin als seus establiments. A Parets, ja n’hi ha 70 d’adherits. 
El dissabte 25 d’abril celebrarem aquestes 20 edicions a la IX Trobada del CNL del Vallès Oriental que es 
farà a Parets. Alumnes, voluntaris i aprenents de tota la comarca vindran a Parets per passar un bon 
dia tots plegats i visitar alguns dels racons més emblemàtics del nostre poble.

RAP107

Tu no ets de Parets si no...
A partir del proper 13 d’abril, a les 10.30 h dins de RAP Matí, 
emetrem un petit programa de cinc a deu minuts de dura-

da on destaquem alguna de les fotografies o temes que es 
tracten a la pàgina de Facebook ‘Tu no ets de Parets si no...’
Aquesta pàgina ha tingut molt èxit al nostre municipi ja que 
molts paretans i paretanes, inclús alguns de residents actu-

alment fora del nostre poble, han volgut recordar les seves 
vivències a Parets del Vallès. Al primer programa, coincidint 
també amb el 35è aniversari de RAP 107 que se celebra el 
proper 11 de setembre, recordarem com era la nostra emis-

sora en els seus inicis.
Una fotografia en la qual apareix Josep Maria Pujol, que és 

propietari de la coneguda Ferreteria Pujol, serà el motiu per recordar com era la nostra emissora durant els anys 
vuitanta. Pujol feia de tècnic en nombrosos programes del nostre poble. Però en aquest espai també recordarem, per 
exemple, el quiosc de la plaça de la Vila, la Recopa aconseguida pel Barça a Basilea, on hi van anar molts paretans, 
així com persones diverses del nostre poble. Aquest espai també el podrem escoltar al nostre web www.rap107.fm 
així com en les xarxes socials. (Foto cedida per Dolors Esteve Agustí)
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¿Qué te pareció el concierto de Parets del Vallès?
Impresionante, porque sé que en Cataluña hay mucha gente a la que le gusta el flamenco 
y en mi actuación en Parets se notó. He actuado muchas veces en Cataluña y la verdad 
es que siempre me han tratado muy bien y Parets no fue ninguna excepción. Además, sé 
que en Parets hay dos entidades como Hermanados y la Casa de Andalucía que aman la 
cultura de nuestra tierra. Les animo a continuar el trabajo que están haciendo.

¿Desde cuándo te gusta el flamenco?
Desde muy pequeñita me ha gustado siempre bailar y cantar. A los tres años y medio, mi 
madre me apuntó a una academia de baile. Siempre he tirado por la parte flamenca y fue 
a partir de cumplir los doce años que aposté por él. Será porque vivo en Andalucía y es 
la música que nos representa. Es un género que debemos apoyar al máximo y creo que, 
poco a poco, a los jóvenes les gusta cada vez más.

¿Cómo sientes el arte flamenco y cómo crees que te ven tus admiradores?
Lo siento muy dentro desde que escuchaba los discos de flamenco en casa. Por suerte, 
los seguidores de esta música cada vez me reconocen más. Esto es gracias también a 
todo el equipo que tengo y sobre todo a los músicos.

¿Qué canciones favoritas tienes?
Hay un palo del flamenco que es el fandango de Huelva que es el que más me sale por los 
poros de la piel. Gracias a este palo, estoy en este mundo tan complicado como es el de 
la música. Pero a mí me gustan todos los artistas de flamenco y me encantaría actuar con 
todos ellos. Admiro tanto a las generaciones anteriores como las actuales.

¿Te gustaría componer flamenco?
Esto es un tema muy complicado. A mí lo que me gusta es cantar las diversas canciones 
que han realizado los artistas. Antes se creaba mucho pero es muy difícil. Pero no descarto 
que algún día también pueda componer canciones. ¿Por qué no?

¿Qué futuro le ves al flamenco?
Creo que le esperan muy buenas cosas. Gracias a que el flamenco es patrimonio inmate-

rial de la humanidad y que cada vez hay más aficionados a este género. La gente se está 
aficionando poco a poco cada día más y eso le aporta mucho a este arte.

Argentina, cantaora de flamenco
La cantaora onubense Argentina María López Tristancho actuó el pasado 15 de marzo 
en el Teatre Can Rajoler de Parets con un repertorio muy especial en el espectáculo 
‘Vivoz’. Esta joven promesa del flamenco, acompañada por el guitarrisa ‘Bolita’, en-

tusiasmó a los amantes del flamenco que pudieron asistir a su concierto. Argentina 
fue nominada en el 2013 a los Latin Grammy Awards que se celebraron en Las Vegas. 
Su último trabajo, ‘Sinergia’, reúne temas en directo de sus actuaciones en el Teatro 
Lope de Vega Sevilla y en el de Isabel la Católica de Granada.

M’agrada... 

Estar al día de la actualidad musical. 
Apoyar a los artistas de todos los ámbitos 
y estilos. 
Comprar discos de música.
Andalucía, mi tierra.

No m’agrada...

El Ego que hay en el mundo musical. 
La falsedad de algunos artistas cuando 
llegan a la fama. 
Perderme las celebraciones familiares por 
culpa de mi profesión.

“El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad”

JORNADA DE

SALUT 2015

Gaudeix del sol amb protecció

D’11 a 13 h, a diversos punts de la vila, 

les farmàcies surten al carrer per informar-vos sobre

la protecció de la llum solar, amb motiu del Dia

Internacional de la Salut.
Farmàcia del Poble: 

Plaça de la Vila

Farmàcia Central: 

Avinguda Catalunya (Sot d'en Barriques. Al costat del CAP)

Farmàcia Arribas de Parets:

Avinguda Catalunya a l'altura del número 116 cantonada carrer Monistrol

(A la rotonda de la gasolinera)

Farmàcia Isern: 

Avinguda Catalunya a l'altura número 98 davant del carrer Galende 

(Davant del Club Sant Jordi)

A les 17.30 h, a l’Escola Pau Vila,

xerrada Gaudeix del sol amb protecció, a càrrec de 

M. José Fernández, infermera de pediatria i adults de

l’ABS Parets. Si necessiteu servei de cangur, heu de

contactar amb el Servei d'Educació:

Tel. 93 573 88 88 o educacio@parets.cat

Dijous
9 abril


