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Aquest dissabte, Cros 
escolar i La Cursa  

Entrevista: Miguel Ángel 
Ortiz, escriptor

17 20

Les obres de l’aparcament del pavelló, enllestides

A principis d’aquest mes de maig s’han enllestit les obres d’arranja-
ment de l’aparcament situat al voltant del pavelló poliesportiu Joaquim 
Rodríguez. Amb aquesta darrera actuació, l’espai disposa, ara, de prop 
de 300 noves places per a l’estacionament de vehicles. El projecte es-
devé un espai de transició entre l’entorn del riu Tenes i la zona urbana 
consolidada. Pàg. 4

Parets celebra les XXVI Jornades Els nostres avis

Del 22 al 28 de juny, la gent gran de Parets celebra les seves jornades 
amb la programació Els nostres avis, que enguany arriben a la 26a 
edició. Durant una setmana, el avis i àvies del municipi seran els pro-
tagonistes d’un seguit d’activitats i esdeveniments que inclouran ac-
tuacions, espectacles, jocs, música, teatre o esports, tot destinat a la 
tercera edat. Pàg. 5

54

Segona Fira del Motor i 
camions decorats

Escola d’Estiu de la 
Biblioteca Can ButjosaCanta Parets i Setmana

cultural de l’Escola de 
Música

13 15

Sergi Mingote 
guanya a Parets

El PSC s’ha proclamat la força més votada a Parets del Vallès amb 3.029 vots, gairebé 700 més que en els comicis de 2011. El resultat 
li atorga un ascens en nombre de regidors i passa a tenir-ne 8. La victòria socialista ve acompanyada d’un canvi d’escenari. Emergeix 
un nou partit, Sumem Parets, com a segona formació en nombre de vots, que tindrà representació amb 3 regidors. Ara Parets ERC 
recupera presència al Plenari, amb tres regidors i es constitueix com a tercera força. NOPP i CiU disminueixen en nombre d’edils i 
passen a tenir-ne un cadascun, mentre que Ciutadans entra per primera vegada al consistori paretà amb 1 regidor. PP i ICV-EUiA no 
han obtingut representació suficient per formar grup municipal.  Pàg.3
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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

Divendres 29 maig 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en cata-
là, tertúlia al voltant de la lectura del llibre La mirada ferida de Mireia 
Companys.
A la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposició dels cur-
sos de dibuix i pintura del Casal de Cultura Can Butjosa. 

Dissabte 30 maig
De 9 a 15 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, jornada de 
portes obertes del Club Tennis Taula Parets.
A les 10 h, als voltants del pavelló municipal, cros escolar. 
A les 18 h, als voltants del pavelló municipal, X Cursa Popular.
A partir de les 18 h, a la plaça del davant de la Residència Pedra Serrada, 
Concert d’Accessibilitat Universal, amb activitats diverses i, a les 21 h, 
concert acústic a càrrec del CEM Maria Grever.

Diumenge 31 maig
A les 9 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, III Torneig Triple 
Parets. 
A les 10 h, a l’Escola de la Natura, sortida ‘Itinerari per Gallecs’. 
A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, trobada poètica dedicada a 
Santi Borrell. 

Dimarts 2 juny
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte a càrrec de Carme 
Brugarola. 
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de fi de curs ‘La màgia dels 
musicals’, a càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música. 

Divendres 5 juny
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 19 h, a l’Escola de Música, cloenda dels cursos de català i del 
Voluntariat per la Llengua. 
A les 22 h, a l’Observatori Pau Vila, sessió d’astronomia, amb observació 
de Júpiter, Venus i Saturn. 
A les 22 h, al restaurant LlevantPark, concert de jazz europeu a càrrec 
del grup Club Maouche.
 
Dissabte 6 juny
Al Poliesportiu Joaquim Rodríguez i al Centre Cultural Can Rajoler, 3a 
edició de FOTOgraphicParets, amb tallers, exposicions, sorteigs, etc.
De 16 a 19 h, a la Sala Basart Cooperativa, Diada d’Escacs. Organització: 
Associació Paretana d’Escacs

Diumenge 7 juny
Al Poliesportiu Joaquim Rodríguez i al Centre Cultural Can Rajoler, 3a 
edició de FOTOgraphicParets, amb tallers, exposicions, sorteigs, etc. 

Dimarts 9 juny
A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, festa del Voluntariat.

Divendres 12 juny
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 20.30 h, al local de la Penya Blaugrana Parets. xerrada esportiva 
‘El Barça que tenim’, amb periodistes convidats.

Dissabte 13 juny
A partir de les 10 h, al camp municipal de futbol, II 
Trofeu Memorial Josep Seguer: a les 10 h, al camp 
municipal de futbol, partit aleví Penya Blaugrana 
Parets- Penya Blaugrana Sant Cugat. A les 11.30 h, 
partit infantil CF Parets-CF Sant Cugat. 
A les 14 h, a la pista poliesportiva Can Butjosa, dinar 
del 35è aniversari de la Penya Blaugrana. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Enyorament
De petites amb l’Elvira sabíem          
que ens agradava estar malaltes.          
Una alegria singular, teníem               
la mare solament per a nosaltres.      

Era un temps en què havíem pensat       
que si la mare era al nostre costat                 
mai no ens passaria res greu.              
La mare ens era com un Déu.                    
 
Ella la feina de la fàbrica posposava             
ens curava i, sobretot, ens mimava.    
El desitjat cerimonial maternal           
transformava la febre en un regal.       
 
          El temps que més m’ha agradat          
          és el del treball de la mare espigolat.  

Maria Pujol i Ciurans

Els eslògans dels nostres candidats

Tocar de peus a terra
 per fer
Un nou país
 val més que
Sumem
 jo no sé si
Podemos
 el que si sé és que...
Hay que trabajar para hacer crecer
 però si tots
Lluitem junts i juntes
 aleshores veurem tal com
M’agrada Parets

Sense mala intenció, fet per:
Jaume Anfruns i Palau

Agraïment 
El dijous 14 de maig, el grup de petanca del Casal d’Avis 
de Ca n’Oms va visitar el municipi de Cervelló, per dis-
putar el tradicional partit anual de petanca. Volem 
agrair a l’Ajuntament de Cervelló la càlida acollida que 

any rere any en proporcionen; a l’Ajuntament de Parets 
el seu suport en aquesta activitat i, finalment, a la junta 
de Ca n’Oms, i en especial al seu president, Joaquim 
Guardiola, la seva assistència i ajuda en l’organització 
dels actes. 
També volem recordar que, en el marc del actes de les 
Jornades els nostres avis d’enguany, els dies 18 i 26 de 
juny, a les 17 h, es jugaran els campionats de petanca 
entre els casals Asoveen i Ca n’Oms.
Josep Bauló
Coordinador del grup de petanca de Ca n’Oms

Actes del 35è aniversari de la Penya Blaugrana Parets
La Penya Blaugrana Parets vol convidar a tots els 
socis i simpatitzants als actes de celebració del 35è 
aniversari de l’entitat. 
El primer serà la xerrada ‘El Barça que tenim’, que es 
farà al local de la penya, el 12 de juny, a les 20.30 h, 
i que comptarà amb els periodistes Emilio Pérez de 
Rozas, Carles Pérez de Rozas, David Torras, Marcos 
López i Joan Poquí; moderada pel periodista Albert 
Maspons. L’endemà, 13 de juny, farem el II Memorial 
Josep Seguer, al Camp de Futbol Municipal, amb par-
tits de la categoria aleví i infantil de la penya, del CF 
Parets i de la Penya Blaugrana Sant Cugat. 
Per finalitzar, a les 14 h, a la pista poliesportiva Can 
Butjosa, farem el dinar de celebració del 35è aniversari 
amb música i ball en directe.
Podeu fer la reseva pel dinar, fins a l’11 de juny, trucant 
als telèfons 636 111 733 o al 93 562 18 55. També et 
pots adreçar al local de la penya fins a l’11 de juny de 
20 a 21 h. No hi falteu!
Junta de la Penya Blaugrana Parets

Apunta’t a Festuka!
Vols ser del Pla o del Serradal? Decideix-te i apunta’t 
a Festuka. Del 19 de maig al 21 de juny obrim les ins-
cripcions per venir a formar part de les nostres colles. 
Si voleu, us podeu posar en contacte amb nosaltres 
per consultar els preus i les condicions a les adreces 
següents: festuka.parets@gmail.com, al nostre Face-
book, o per whatsapp als números 607 689 606 i 627 
163 451.
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

Resulta molt difícil trobar totes les paraules per transmetre tantes emocions. Els resultats electorals m’encoratgen 
encara més a continuar treballant dia i nit, els 365 dies de l’any, pel meu poble. Sovint em pregunten què significa ser 
alcalde i la resposta que em surt de dins, sense ni tan sols pensar-hi, és que ser alcalde del meu poble és un honor, 
una de les satisfaccions més grans de la meva vida. Quan estimes allò que fas i ho fas amb el suport de tanta gent, 
la satisfacció és indescriptible.
 
De totes les paraules, la més important, crec, és dir gràcies, i GRÀCIES en majúscula, com dic sovint. Gràcies a tots 
els que heu exercit el vostre dret a vot i feu possible que les eleccions siguin una autèntica Festa de la democràcia. 
Aquestes eleccions s’han viscut amb més diversitat que mai: vuit formacions, vuit ideologies diferents, vuit candidats 
amb equips de persones il·lusionades per treballar per Parets. A tots, gràcies també per la vostra implicació amb la 
vila, perquè per sobre de tot, el que volem tots, seguint un camí o un altre, no és més que el millor per Parets. 

Vull dir ‘benvinguts’ als nous representants del consistori i ‘fins aviat’ als que malauradament no segueixen. I per 
acabar, m’agradaria fer un agraïment especial a tots els qui cada dia, des d’aquest Ajuntament, treballeu incansable-
ment per oferir el millor servei públic, els qui ens ajudeu a construir un Parets millor. A tots, moltes gràcies. 

L’electorat de Parets revalida Sergi Mingote al capdavant de l’alcaldia

El Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura en-
capçadala per l’actual alcalde Sergi Mingote, amb 3.029 
vots, ha estat la força més votada a Parets del Vallès en 
les eleccions municipals celebrades diumenge passat, 
24 de maig de 2015.
El 37,25% dels vots emesos per l’electorat de Parets ha 
estat per a la formació socialista, que aconsegueix una 
representació de 8 regidors per a la nova legislatura 
2015-2019, 1 més que en l’actual.
La segona força més votada ha estat Sumem Parets, vin-
culada al cercle de Podemos. Els 1.303 vots obtinguts 
atorguen tres regidors a l’agrupació d’electors, encap-
çalada per Casandra Garcia. Irromp també en el nou es-
cenari polític Ara Parets ERC, que, amb 1.153 vots i Jordi 
Seguer al capdavant, torna a entrar al consistori, ara amb 
tres regidors. 
A excepció de Ciutadans, que puja en nombre de vots i 

entra per primera vegada a l’Ajuntament, amb Manel Lo-
sada com a únic regidor, la resta de candidatures que 
concorrien a les eleccions municipals 2015 han comptat 
amb menor nombre de vots en aquests comicis. NOPP 
iCiU minven la seva representació a l’Ajuntament. Nova 
Opció per Parets passa de 4 regidors a 1, amb Rosa Martí, 
i Convergència i Unió perd 2 regidors i quedarà represen-
tada per un edil, Raul Urtusol. 
Partit Popular i Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA no 
aconsegueixen superar el 5% dels vots i no assoleixen 
representació al consistori. 
Dels 14.150 electors convocats a les urnes, 8.158 van 
exercir el seu dret a vot. La participació va situar-se en 
un 57,84%, 5 punts per sobre dels comicis municipals de 
2011. 
El Ple de constitució del nou ajuntament se celebrarà el 
13 de juny, a les 12h, a la Sala Cooperativa.

PSC és la força més votada, amb 3.029 vots, i 
es queda a un regidor d’aconseguir la majoria 
absoluta

Sumem Parets i Ara Parets ERC són segona i 
tercera força més votades i obtenen 3 regidors 
cadascun

NOPP, CiU i Ciutadans tindran representació 
d’1 regidor i ICV-EUiA i PP queden fora del 
consistori

El Ple de constitució del nou ajuntament tin-
drà lloc dissabte, 13 de juny, a les 12 h, a la 
Sala Cooperativa

LES ELECCIONS EN XIFRES
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300 places d’aparcament gratuït al pavelló
Les obres han actuat sobre una superfície de prop de 18.000 metres quadrats

Aquest mes de maig han finalitzat les obres d’arranja-
ment de l’aparcament situat entorn del pavelló polies-
portiu Joaquim Rodríguez. Amb aquesta actuació, el nou 
espai disposa, ara, de prop de 300 noves places per a 
l’estacionament de vehicles.
L’obra, executada en dues fases, s’ha fet amb l’objec-
tiu d’endreçar aquest espai i amb la voluntat d’ordenar 
l’aparcament i la circulació rodada que generen l’activitat 
esportiva, l’activitat de l’escola Lluís Piquer, el Centre Cul-
tural Can Rajoler i la proximitat al nucli antic del municipi. 
Aquest projecte intervé, de forma acurada i integradora, 
en el paisatge urbà, en un entorn de transició entre l’espai 

natural del riu Tenes i la zona urbana consolidada. 
S’ha actuat sobre una superfície total de 17.533 m2 i s’han 
concentrat en l’accés a l’avinguda de Catalunya, en la fa-
çana sud de l’Escola Lluís Piquer i en l’espai adjacent a 
l’avinguda de Francesc Macià.
Les obres han previst l’aprofitament del paviment actual, 
que s’ha delimitat amb rigoles i vorades per millorar-ne 
el drenatge. S’han projectat diverses tipologies i colors de 
paviments per tal de millorar la integració paisatgística a 
les zones d’aparcament o susceptibles de ser-ho. 
També inclou una xarxa de drenatge connectada als col-
lectors existents i una xarxa de reg per a l’arbrat viari. 

PLUSVÀLUAMOBILITAT

Es licita la redacció del pla per desdoblar l’R3 
Foment ha anunciat l’obertura immediata del procés de 
licitació de la redacció del projecte per al desdoblament 
de la línia ferroviària R3 de rodalies, en el tram comprès 
entre Parets i la Garriga. Així ho va manifestar la ministra 
Ana Pastor durant la sessió de control al Congrés. El tram 
entre Parets i la Garriga, d’uns 14,7 km, és un dels tres 
previstos en el nou projecte de desdoblament de la línia. 

VIA PÚBLICA 

Segona fase de les obres de l’av. d’Espanya
Aquest mes de maig ha finalitzat la primera fase 
d’execució de les obres d’urbanització de l’entorn de 
l’avinguda d’Espanya, compreses entre el carrer de Pau 
Casals i el carrer de Can Butjosa. 
Pròximament, està previst iniciar-ne una segona fase que 
abastarà el tram entre els carrers d’Alfons XIII i el carrer  
de Josep Molins.

L’actuació té l’objectiu de convertir aquest indret en un 
nou espai d’identitat col·lectiva i un nou eix cívic de re-
ferència i de mobilitat sostenible per al barri. 
L’entorn de l’avinguda d’Espanya esdevindrà, amb 
l’execució del projecte, un espai de passeig i d’estada 
per als ciutadans, amb un paisatge urbà renovat i amb 
prioritat per als vianants i les bicicletes.
Amb aquesta actuació, s’habilitaran espais de convivèn-
cia i relació ciutadanes, se suprimiran barreres arqui-
tectòniques i es prioritzaran els espais de descans i de 
passeig per a vianants i ciclistes. 
El projecte s’inclou en el Pla de Barris que l’Ajuntament 
desenvolupa en el marc del pla estratègic ‘Parets, 
com tu el vols 2010-2025’ i incorpora tot un seguit 
d’intervencions en àmbits diversos, com ara,  la mobilitat 
de vianants i vehicles i actuacions específiques centrades 
en aspectes com la pavimentació, jardineria i arbrat, reg, 
mobiliari urbà, instal·lacions, xarxes de serveis o enllu-
menat públic.

 Les obres, que van començar a principis del mes de gener, han estat executades per l’empresa Barnasfalt

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT

Tasques a l’arbrat de la verneda de Ca l’Isidre Coix 
Aquest mes s’han dut a terme les tasques de manteni-
ment i adequació d’una part de l’arbrat situat a l’espai de 
la verneda de Ca l’Isidre Coix, que han afectat una trentena 
d’exemplars. L’actuació ha consistit en l’escapçada de la 
copa dels arbres, l’eliminació de les branques seques i la 
retirada d’arbres morts per evitar incidents. També s’han 
plantat arbres nous per substituir els que han desapare-
gut en els darrers anys a causa de l’envelliment natural.

PLUSVÀLUAVIA PÚBLICA
Finalitza l’arranjament del camí de Montmeló 
Ja han finalitzat les obres d’arranjament del camí vell de 
Montmeló, que connecta Parets i Montmeló per sota de 
les autopistes AP-7 i C-33. El projecte ha consistit bàsi-
cament en la construcció d’un recorregut per a vianants 
entre la rotonda final del carrer del Timbaler del Bruc de 
Montmeló i la via existent al terme municipal de Parets 
del Vallès.
El camí té una amplada útil de 3 metres en la part tran-
sitable. S’hi ha instal·lat enllumenat a tot el tram, amb 
fanals al camí i focus sota els ponts, bancs i papereres. 
A més, també s’hi han col·locat bandes reductores de ve-
locitat per als vehicles.
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Oferir als nostres avis i àvies un ampli ventall d’activitats 
d’oci per fomentar la convivència, les relacions intergene-
racionals i la participació en la comunitat són alguns dels 
objectius de les Jornades els nostres avis que anualment 
organitza l’Ajuntament de Parets. 
La celebració, que enguany arriba a la 26a edició, tindrà 
lloc entre els dies 22 i 28 de juny i inclou actuacions de 
caire divers, espectacles, jocs, música, teatre i esports 
destinats a la tercera edat.
El tret de sortida de les jornades tindrà lloc el dilluns 22 
de juny, a les 17 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, 
amb l’obertura i inauguració de l’exposició de manualitats 
realitzades pels avis i àvies dels tres casals municipals de 

gent gran, seguit de l’espectacle de playback ‘El guateque’ 
del grup La il·lusió no té edat, que es farà a les 18 h, al 
Teatre Can Rajoler.
Els actes continuaran durant la setmana amb ball a l’Aso-
veen, la final del campionat de petanca, un recital a càrrec 
de l’entitat Niu d’Art Poètic i havaneres, entre d’altres. 
El dissabte 27 de juny, el parc la Linera serà l’escenari 
de la trobada de puntaires, que començarà a les 10 h, i 
del ball de sardanes. A la tarda, l’espectacle de varietats 
“Marit i muller quin merder” posarà el toc d’humor a les 
jornades. Les activitats clouran el diumenge 28 de juny, 
amb el tradicional dinar i ball que enguany se celebrarà 
a Lloret de Mar.

Gent gran, gent activa: XXVI Jornades els nostres avis
Del 22 al 28 de juny, Parets ret homenatge a la gent gran amb la 26a edició de les Jornades els nostres avis 

PLUSVÀLUAGENT GRAN

36a Festa de la flor del casal municipal Asoveen
Aquest maig, l’Asoveen ha celebrat la 36a Festa de la flor. 
Durant l’acte, els concursants van presentar les seves 
creacions i es van lliurar els premis als millors treballs. 
Enguany s’han presentat a concurs 47 roses i 15 rams 
o centres florals. Els guanyadors han estat, per les mi-
llors roses, Mercedes Gazulla, Remedios Martin i Juan 
Romero. En la categoria de rams, els premis han estat 
per Mercedes Moreno, Carmen Sánchez i Merche Peira. 

PLUSVÀLUACELEBRACIÓ

Festa anual de la Unió de Germandats de Parets
Prop de 200 persones van assistir als actes de celebració 
que la Unió de Germandats de Previsió Social organitza 
anualment coincidint amb la diada de la seva patrona, la 
Mare de Déu de Montserrat.
En el marc de la festa, va tenir lloc l’acte d’homenatge i el 
lliurament de pins als 10 socis més grans de l’entitat i la 
missa pels difunts de la germandat, que es va celebrar a 
l’església de Sant Esteve.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT

Èxit de la Jornada ‘Fem dissabte’ a Parets
Prop d’una trentena de voluntaris van participar aquest 
mes de maig a la jornada ‘Fem dissabte’ impulsada per 
l’Escola de Natura de Parets. Durant quasi 5 hores es va 
netejar prop d’un quilòmetre de la riba del riu Tenes, el 
comprès entre els ponts de l’avinguda Francesc Macià 
i Josep Tarradellas. Llaunes, envasos, restes de paper 
d’alumini o cartrons són alguns dels elements que els 
voluntaris van recollir amb l’ajuda del personal tècnic de 
l’Ajuntament de Parets.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT
Comencen les obres per als horts socials 
Aquesta setma han començat les obres d’arranjament de 
l’espai destinat a horts socials que s’ubicaran a Can Jor-
net. Aquest programa s’impulsa amb l’objectiu d’ajudar 
les persones jubilades i/o aturades del municipi en la seva 
economia domèstica, amb la creació d’un espai verd per 
al cultiu de verdures i hortalisses de consum propi. 
El projecte preveu un total de 30 parcel·les: 28 d’ús par-
ticular, amb una superfície d’uns 50 m2 cadascuna, i 2 de 
120 m2, que seran gestionades per entitats o associa-
cions. En aquest darrer cas, l’horta s’haurà de destinar 
a atendre objectius pedagògics, terapèutics o socials de 
l’entitat concessionària.

PLUSVÀLUAIGUALTAT

Un sopar multitudinari clou el ‘Març de dones’
El tradicional sopar de dones va cloure enguany els ac-
tes emmarcats en la celebració del ‘Març de dones’. Sota 
el lema ‘Porta el teu plat i el teu somriure’, el sopar va 
aplegar més de 200 participants que es van donar cita 
a la sala Cooperativa. El Març de Dones és una activitat 
programada amb l’objectiu d’evitar actuacions androcèn-
triques que dificulten la igualtat entre homes i dones i 
prevenir la discriminació per raons de gènere.
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Data: Juny 2015 (Horari de tarda)                
Lloc: Parets (Cal Jardiner)
Curs gratuït i adreçat a persones inscrites a l'SLOP i en situació d'atur.               

Inscripcions a l'SLOP (Ajuntament de Parets).

C/ Major, 1  - Parets del Vallès - Tel. 935 738 896

Curs SAP

Business ONE
(30 hores)

SUBVENCIONS PER LA 
CONTRACTACIÓ DE JOVES

L’Ajuntament de Parets del Vallès està adherit al progra-
ma “Joves per l’Ocupació” on s’ha format a 30 joves en 
dos àmbits:

Comerç i atenció al client (tècniques de venda - 300h.)

Logística i distribució (auxiliar en activitats de magatzem - 250h.)

Les empreses que contractin aquests joves després 
d’acabar el seu període formatiu,podran sol·licitar una 
subvenció de 3.888€ (648€ al mes durant 6 mesos). Si el 
contracte no fos de jornada completa, s’ajustaria la bonifi-
cació a la jornada.

La data límit per formalitzar un contracte laboral amb 
algun dels 30 joves participants en aquest projecte és l’1 
de juliol de 2015.

Poseu-vos en contacte amb:
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
C/ Major, 1 – Parets del Vallès - Tel. 93 573 88 96

PRÒXIMES
ACTIVITATS

SORTIDA

31 de MAIG
ITINERARI PER GALLECS 
10 h / Escola de la Natura
Preu: gratuït
És recomanable portar aigua, calçat adequat i prismàtics.
En cas de condicions meteorològiques adverses, s’ajornarà l’activitat.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Escola de la Natura

Carrer Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94 
web: escolanatura.parets.cat
a/e: escola.natura@parets.cat
ES40 2013 0057 1102 00724059
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h

TALLER DE NATURA EN FAMÍLIA

12 de JUNY
EL CANT DE LES GRANOTES,
LA VIDA A LA BASSA
18 h / Escola de la Natura / Preu: 2€ residents, 4€ no residents

PRIMAVERA 2015
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PLUSVÀLUATROBADA

200 participants a la IX Trobada del CNLVO
Més de 200 persones es van reunir a Parets per celebrar 
la IX Trobada Comarcal del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del Vallès Oriental. La jornada va incloure 
un esmorzar a l’era de Can Jornet, una caminada pel po-
ble fins al parc la Linera, la visita a les exposicions ‘Les 
nostres masies, record d’una època’ i ‘La festa de la Pedra 
del Diable’, a Can Rajoler, i les actuacions de la Colla del 
Ball de Gitanes Parets i del CEM Maria Grever.

PLUSVÀLUASOLIDARITAT

Gala benèfica de Parets contra el càncer
El Teatre Can Rajoler es va omplir de gom a gom, el passat 
16 de maig, per acollir la gala benèfica anual de l’entitat 
Parets contra el càncer.
Durant la tarda van tenir lloc les actuacions de l’escola 
Elite Dance, Balls de saló Parets, la coral de l’Escola de 
música i del Centre d’Estudis Musicals Maria Grever. La 
celebració va aconseguir una recaptació total de 1.450 
euros que es destinaran a l’assistència als malalts.

Vallès Visió celebra la 5a gala de lliurament de premis
Les entitats Casa de Andalucía i Herm@nados-@germanats han estat guardonades du-
rant la festa del lliurament de premis del canal Vallès Visió, que va tenir lloc el 30 d’abril 
a l’envelat de Can Carrencà, a Martorelles.
La gala, que enguany arriba a la cinquena edició, premia aquelles persones o entitats 
dels municipis integrants del Consorci Teledigital Mollet que, al llarg de l’any, han des-
tacat per la tasca realitzada, per la seva trajectòria o bé per portar el nom dels municipis 
baixvallesans més enllà de les nostres fronteres.

Premi a l’impuls de la cultura i les tradicions andaluses
En el cas de les entitats paretanes, el jurat ha valorat l’esforç d’ambdues entitats per tal 
de mantenir vives les tradicions i arrels andaluses a la nostra població tenint en compte 
que entre els anys 50 i 80, Parets va acollir prop de 900 persones vingudes d’Andalusia 
i, especialment, dels pobles de Chilluévar i Santo Tomé.
L’acte de celebració va comptar amb la presència dels alcaldes dels municipis del Con-
sorci, de representants polítics, membres del Consell Consultiu i Assessor del CTM, de 
les entitats que hi participen i de les persones i associacions premiades.
A la festa, també es van poder veure actuacions de les entitats del municipi amfitrió, 
Martorelles, i diferents vídeos amb una selecció d’imatges del canal. 

GUARDONS

Reconeixement institucional a l’escola Elite Dance 
El dimecres 29 d’abril, coincidint amb els actes de celebració del Dia Internacional de 
la Dansa, l’Ajuntament de Parets va fer un reconeixement institucional a l’escola de ball 
Elite Dance pels èxits assolits en la participació al Dance Worldcup Spain 2015. 
L’escola paretana va presentar 7 coreografies, per les quals van ser premiats el grup 
d’alumnes de Hip Hop, amb medalla de bronze, i els components de Jazz Spirit, amb 
medalla de plata. A més, van obtenir medalla a títol individual, Andrea Molgosa, plata 
en categoria solista modern, i Eidan Rodríguez i Raquel Silvestre, que van guanyar la 
medalla d’or en duo modern líric. 
Amb aquests resultats, 26 alumnes de tres grups del centre s’han classificat per repre-
sentar Espanya a la Dance Worldcup, que se celebrarà a Romania del 27 de juny al 4 de 
juliol de 2015.
Abans del reconeixement, i per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, l’escola va oferir  
una demostració de dansa clàssica, una improvisació d’Urban dance i una exhibició de 
les coreografies dels equips de competició.
El Dia Internacional de la Dansa va ser establert per la Unesco l’any 1982, seguint la 
iniciativa del Comitè Internacional de Dansa de l’Institut Internacional de Teatre. El 29 
d’abril es va escollir per ser el dia del naixement de Jean-Georges Noverre, innovador i 
estudiós de la dansa i mestre i creador del ballet modern.

RECONEIXEMENT

PLUSVÀLUACELEBRACIÓ

40a Trobada de colles de Gitanes a Parets
La Colla de Gitanes de Parets ha celebrat enguany la 40a 
ballada anual a la plaça de la Vila. Durant la jornada es 
va poder veure una mostra de gitanes de les colles con-
vidades de Ripollet, Santa Perpètua, Lliçà d’Amunt, Santa 
Eulàlia de Ronçana i l’Esbart Dansaire de Llinars. 
Per celebrar l’efemèride, les Gitanes de <Parets van ob-
sequiar els participants amb la nova dona d’aigua ‘La gi-
tanera’, elaborada especialment per a l’ocasió.
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La 8a Setmana de la família a Parets, impulsada per la 
XEF,  ha estat tot un èxit. Les activitats, que es van dur a 
terme entre l’11 i el 17 de maig, van aplegar centenars de 
famílies que van assistir als diferents actes.
Les biblioteques i els centres educatius de Parets han 
estat l’escenari d’activitats que han inclòs, entre d’altres,  
xerrades, tallers, exposicions i esdeveniments de caràcter 
participatiu adreçats als alumnes i les seves famílies.
En el marc de la celebració, s’ha presentat la tercera pu-
blicació de la XEF, Créixer i conviure. Normes i límits, que 
va comptar amb la xerrada de l’escriptora, pedagoga i 
terapeuta Eva Bach, i la presència de la il·lustradora del 
llibret, Núria Coll.

Consell d’Infants de Parets. Participació activa
Els nens i les nenes del Consell d’Infants de Parets han 
participat activament en l’elaboració del programa d’acti-

Clou la 8a edició de la Setmana de la Família a Parets

vitats amb l’organització d’una jornada de portes obertes 
a Cal Jardiner, destinada a alumnes i familiars. Durant la 
tarda, els visitants van poder formar part de la flashmob, 
jugar a bàsquet o gaudir de la xocolatada servida pels 
petits del Consell. 
Els consellers i conselleres es van mostrar “molt satisfets 
del resultat i de poder participar en un esdeveniment amb 
tanta repercussió al municipi”.
La cloenda de la Setmana de la Família va ser un dels 
actes més multitudinaris de la programació, amb la par-
ticipació de prop de 500 persones que van gaudir dels 
jocs tradicionals, dels tallers, dels jocs interactius o de 
la ludoteca infantil per als més petits. Al migdia, com ja 
és tradicional, les famílies van compartir pícnic al parc la 
Linera. Els actes es van cloure amb l’espectacle ‘Contes 
al terrat’, a càrrec de la cia. Anna Roca, programat per 
Rialles Parets.

Centenars de famílies han participat dels actes en aquesta edició celebrada el mes de maig
Finalitza el termini per als ajuts de menjador
Demà, divendres 29 de maig, finalitza el termini per sol·
licitar els ajuts de menjador per al curs escolar 2015-
2016, que atorga el Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental. Les persones interessades han de demanar cita 
prèvia als Serveis Socials de l’Ajuntament, al telèfon 93 
573 79 79. Les bases íntegres es poden consultar al 
web http://www.vallesoriental.cat.

Conveni amb la Universitat de Girona
El Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Pa-
rets ha tramitat un conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la Universitat de Girona. Concretament, 
els primers alumnes que realitzaran les pràctiques a 
l’Administració seran els estudiants de criminologia, 
que desenvoluparan la feina dins del Servei de Segu-
retat Ciutadana, amb la Policia Local de Parets.

Casal d’estiu musical del CEM María Grever
El CEM María Grever ja ha obert el període d’inscripci-
ons per participar en el Casal d’estiu musical organit-
zat pel Centre. El casal es durà a terme entre els dies 
25 de juny i 31 de juliol. Les activitats que es proposen 
van des de jocs a l’aire lliure fins a classes col·lectives, 
batucades a la natura o iniciació al teatre musical. Per 
consultar horaris i preus, cal posar-se en contacte 
amb el CEM María Grever, a l’av. Pedra del Diable, 7.

Alejandro de las Heras, èxit a la prova Cangur
Alejandro de las Heras, un jove estudiant de 6è d’ACES-
CO, ha aconseguit una de les millors notes a la prova 
Cangur, organitzada per la Societat Catalana de Ma-
temàtiques. L’Alejandro ha obtingut una nota de 72,50 
punts, fet que el va col·locar en la posició 54 dels 8.688 
participants. La prova Cangur és una activitat que té  
com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de 
les matemàtiques a través de 30 reptes de dificultat 
creixent i de resposta tancada.

EN 2 MINUTS...
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En el marc de les accions impulsades pel Consell Indus-
trial de Parets, el Centre de Recursos Empresarials La 
Marineta va acollir, el passat mes d’abril, una jornada de 
treball entorn de l’energia a la indústria.
La jornada, impulsada per l’empresa DSM Coating Resins 
Spain, SA, va comptar amb la presència d’una desena de 
directors de planta i responsables d’enginyeria i medi am-
bient de les empreses del Consell Industrial.
Durant la trobada es va parlar sobre l’optimització 
en l’àmbit dels recursos energètics i les possibili-
tats d’energies renovables en el sector industrial, amb 

Jornada d’eficiència energètica a La Marineta

l’objectiu de posar en comú les necessitats, establir els 
punts de cooperació i apropar experiències que s’han 
desenvolupat en aquest sector.
Durant el matí, també va tenir lloc la presentació 
d’experiències d’èxit en l’àmbit de la sostenibilitat ener-
gètica, a càrrec de Sander Cornelius, arquitecte respon-
sable del projecte ‘Snowworld Barcelona’, l’indoor ski més 
sostenible del món, i membre del Green Building Council 
España, i de l’expert en energia, medi ambient i infraes-
tructures en Aiguasol, i membre de l‘‘International Keio 
Institute for Architecture and Urbanism’, Alex Ivancic.

Una desena de professionals van assistir a la jornada celebrada en el mes d’abrilS’inaugura la Clínica Veterinària Bastet
El mes d’abril s’inaugurava, a l’avinguda de Lluís Com-
panys 27, la nova clínica veterinària Bastet. El centre 
compta amb diferents especialitats veterinàries. Prò-
ximament tindrà servei de radiologia i d’anàlisis clíni-
ques. A més, també té un espai de botiga on es poden 
adquirir pinsos i complements per a les mascotes.

‘Brunch’, un nou bar-restaurant autoservei
Brunch és el nom d’un nou restaurant, situat al carrer 
Xaloc, 1, del polígon industrial Can Volart. Es tracta 
d’un bar-restaurant de tipus autoservei, amb un menú 
diferent cada dia. El local compta amb un menjador 
i una terrassa adaptats per consumir els menjars en 
l’ambient que es prefereixi.

JR, la nova botiga d’esports a Parets
Parets ja té una nova botiga dedicada als esportistes. 
JR Esports, al carrer de Prat de la Riba 43, ofereix roba 
esportiva tècnica i equipament de primeres marques. 
A JR Esports també es pot personalitzar l’equipament 
en qualsevol modalitat esportiva, amb els colors, dis-
senys i patrocinadors que es vulguin.

Obre la clínica podològica Peuclínic
Un dels nous establiments de Parets és la clínica po-
dològica Peuclínic, al carrer de la Mina, 6. A Peuclínic 
es poden trobar tot de tractaments per a berrugues, 
peu diabètic, podologia esportiva, tractaments per a 
lesions... A més, compten amb un especialista cirurgià 
del peu i turmell i ortopèdia infantil, entre d’altres.

Productes de Jaén a Casa Paco
Casa Paco és el nou establiment inaugurat aquest 
mes de maig al carrer de Fra Francesc d’Eiximenis, 
29. A Casa Paco podem trobar oli, embotits, patés i 
formatges acabats d’arribar de diferents indrets de 
Jaén, Catalunya, Extremadura o Zamora.

La Noria Bakery et convida a berenar
És el teu aniversari? Si és així, La Noria Bakery et 
convida a berenar. D’entre les seves delícies, podreu 
escollir batuts, galetes, pastissos o muffins. També 
hi ha opcions sense lactosa per a les persones amb 
intolerància.

Cicle de jazz al Llevantpark
El restaurant Llevantpark organitza un cicle de jazz 
a la terrassa del local, que tindrà lloc durant els me-
sos d’estiu. La primera sessió anirà a càrrec de Club 
Maouche, i serà el 6 de juny a partir de les 22 h.

El restaurant Iveca, a la Fira de l’Ascensió
El restaurant Iveca ha estat una de les noves incor-
poracions de l’11a Mostra Gastronòmica, celebrada 
aquest mes de maig al Parc Firal de Granollers, en el 
marc de la Fira de l’Ascensió. L’establiment va oferir 
propostes com ara l’escuma de crema catalana o cos-
tellam ibèric amb mel i mostassa.

EN 2 MINUTS...

Grífols rebrà finançament del Pla Juncker

La companyia farmacèutica Grífols, dedicada a la fabri-
cació de productes derivats del plasma sanguini, amb 
seu a Parets del Vallès, rebrà 100 milions d’euros del 
Pla d’Inversió per Europa, que es destinaran a finançar 

IMPULS EMPRESARIAL
el desenvolupament de productes que millorin el trac-
tament de malalties com l’Alzheimer o les intervencions 
quirúrgiques cardiovasculars. Així ho ha fet públic el Banc 
Europeu d’Inversions (BEI), que també va informar dels 
atres tres projectes que rebran la subvenció del que es 
coneix com a Pla Juncker. Aquest pla d’inversions està 
dotat amb 315.000 milions d’euros i es va llançar amb 
l’objectiu d’incentivar  el creixement i l’ocupació a Europa.

Innovació i investigació capdavanteres 
Grífols rebrà aquests 100 milions d’euros per finançar un 
projecte que té un cost total de 241 milions. La farma-
cèutica destinarà aquests fons al desenvolupament de 
productes com ara noves proteïnes plasmàtiques que 
millorin el tractament de malalties com  l’Alzheimer o in-
tervencions quirúrgiques cardiovasculars i vasculars o 
trombòlisis arterials. El projecte abasta totes les etapes 
del desenvolupament del producte, incloent-hi els assa-
jos preclínics i clínics.

 La jornada va comptar amb la presència de l’alcalde, Sergi Mingote, i del Site Manager de DSM Coating Resins Spain, S.A., Ruud Gal.
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festa major d’estiu 2015

C O N C U R S  D E

PARETS DEL VALLÈS

Tema:

Els animals domèstics i de granja a 

Parets

Pot participar-hi tothom

S'estableix un únic nivell: format digital. 

La imatge fotogràfica tindrà, pel costat 

més petit, un mínim de 18 cm i, pel 

costat més gran, un màxim de 30 cm i 

anirà muntada sobre un paspartú o 

cartolina de 30 x 40 cm amb 2 mm de 

gruix mínim

Els fotògrafs, individualment o 

col·lectiva, presentaran un màxim de 3 

fotografies inèdites

Les fotografies s’han d’enviar, física-

ment i en suport digital amb 1200x800 

píxels, al Centre Cultural Can Rajoler 

(carrer Travessera, 1) adreçades al 

Servei de Cultura des de la publicació 

de les bases fins al dia 3 de juliol a les 

14 h

Els premis s'atorgaran el dia 25 de 

juliol a les 19.30 h al Centre Cultural 

Can Rajoler 

1r premi: 400 € i trofeu

2n premi: 250 € i trofeu

3r premi: 150 € i trofeu

1r premi local: 150 €  

2n premi local: 100 € i trofeu

Podeu consultar les bases

completes a www.parets.cat

BASES PRINCIPALS

CONCURS
DE DISSENY

FESTA MAJOR

PARETS DEL VALLÈS
E S T I U  2 0 1 5

L’objectiu del concurs és crear la imatge 
de la Festa Major d’Estiu de Parets del 
Vallès 2015.
Poden participar-hi totes les persones 
interessades majors de 16 anys.
La tècnica a utilitzar és lliure. La proposta 
ha de ser aplicable a una samarreta i al 
programa de Festa Major (11 cm 
d’amplada per 15 cm d’alçada), amb la 
previsió de 3 mm de sang per cada costat 
del document. 
Cada participant pot presentar un màxim 
de tres propostes, originals i inèdites.
El tema d’enguany és el centenari de la 
Fira del Cavall de Parets, Els treballs han 
d’incloure aquest text: Festa Major 2015. 
Parets del Vallès. 24, 25, 26 i 27 de juliol.
Les propostes s’han de presentar en un 
suport rígid d’una mida mínima de DIN-A4 
i màxima de DIN-A3, i, a més a més, en un 
CD ROM amb els treballs en programes de 
dibuix o en format JPEG (amb una 
resolució mínima de 300 ppi i la mida al 
100%). La imatge s’imprimirà a quatre 
tintes planes, com a màxim (inclòs el 
blanc, si s’utilitza). Les propostes s’han de 
treballar en sentit vertical sobre un fons de 
color vermell, que es correspon amb el 
Pantone 186 (0% de cyan, 91% de 
magenta, 76% de groc i 6% de negre). En 
el CD cal incloure almenys una proposta 
sense el fons, per poder-la aplicar a la 
samarreta vermella.
Les propostes s’han de lliurar a les 
oficines del Servei de Cultura, al Centre 
Cultural Can Rajoler, abans del dia 3 de 
juny de 2015.
S’atorgarà un premi únic de 500 euros 
bruts a la proposta guanyadora. 

Podeu consultar les bases completes a 
www.parets.cat

bases pRIncipals

APRE / Rodola
Escola Lluís Piquer
i Pompeu Fabra
associacio.rodola@gmail.com

Looping Esport i Lleure
Escola Vila Parietes i Pau Vila
loopingesportilleure@gmail.com

Associació d'Educació en
llengua estrangera
Escola de Música
summercamp.paretsdelvalles@gmail.com

Campus Bàsquet
Club Bàsquet Parets
Poliesportiu Municipal
Joaquim Rodríguez
basquetparets@gmail.com

Campus Handbol
Club Handbol Parets
Poliesportiu Municipal
Joaquim Rodríguez
campushandbolparets@gmail.com

Campus Futbol
Club Futbol Parets
Camp de Futbol Municipal
Josep Seguer
info@cfparets.org

a parets del vallès

CASALS D’ESTIU CASALS esportius
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CONSUMSCAC

L’Ajuntament de Parets impulsa l’adhesió a la mediació i l’arbitratge 

El Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets del Vallès (SCAC) 
ha posat en marxa un projecte per promoure l’adhesió al sistema de mediació i arbitratge 
adreçat a les empreses i comerços del municipi.
Per tal de dur a terme el projecte, l’Ajuntament ha contractat una persona per mitjà dels 
Plans d’Ocupació Local, que desenvoluparà la seva tasca en el marc de la campanya.
El projecte es desenvoluparà en tres fases. S’iniciarà amb una formació específica que 
impartiran tècnics especialistes de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. La sego-
na fase consistirà en un treball de camp, en què es faran visites concertades a empreses 
i comerços, per tal de donar a conèixer els avantatges de l’adhesió a aquest programa. 
Finalment, es recolliran les conclusions i es valoraran els resultats de la campanya.
L’arbitratge és un sistema molt eficaç de resolució de problemes en l’àmbit del consum, 
que pretén donar la solució a un conflicte amb imparcialitat i independència. Per als 
comerços i les empreses, és també un símptoma de compromís i una 
garantia de qualitat afegida envers els clients.

Parets celebra la segona edició de la Fira del Motor, el 20 de juny

El dissabte 20 de juny, Parets del Vallès es convertirà de nou en l’aparador del sector de 
l’automòbil durant la 2a edició de la Fira del Motor. L’objectiu de la jornada és aprofitar 
la proximitat del Circuit de Catalunya, considerat un dels actius diferencials de la co-
marca, atès el seu elevat grau de referència en l’àmbit nacional i internacional, per tal de 
dinamitzar i reforçar de cara al futur la indústria del sector del motor situada al municipi.
La Fira ocuparà l’entorn del restaurant Llevantpark, al polígon industrial Llevant, i l’espai 
del Bosc de Taules, on s’instal·laran carpes amb una mostra de novetats i productes re-
lacionats amb el món dels vehicles. Les activitats començaran a les 9 h, amb l’arribada 
dels participants. A partir de les 11.30 h, tindrà lloc la desfilada de camions pels carrers 
del poble per mostrar les creacions artístiques que llueixen els vehicles.
Durant la jornada també hi haurà un circuit de karts, simuladors de motos i de buggy, 
una exhibició de camions tot terreny i inflables, entre moltes altres activitats.
A la tarda, els apassionats del motor podran gaudir d’una sessió musical a càrrec del  
CEM María Grever, del concert de Nerea Roblas i del lliurament d’obsequis del concurs 
de camions. 
A les 21 h, tornarà a fer-se la passejada de camions decorats i, al vespre, hi haurà boti-
farrada popular i actuacions musicals de country, lindy hop, DJ, etc.

FIRA

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

PLUSVÀLUADINAMITZACIÓ

Mercat d’artesania a la plaça del Dr. Trueta
La plaça del Dr. Trueta va ser l’escenari de la primera 
edició del ‘mercat d’artesania’, que va tenir lloc a l’abril. 
Aquesta ha estat la tercera de les fires organitzades en 
aquest indret, amb l’objectiu d’impulsar activitats d’oci i 
crear nous esdeveniments i espais de relació per compar-
tir i per gaudir·ne. Les anteriors fires van ser una expe-
riència pilot per tal de dinamitzar aquesta plaça, que es-
devindria un dels nous llocs possibles per a l’organització 
de mercats temàtics de manera periòdica.

PLUSVÀLUAEFEMÈRIDE

El Jardí de Parets celebra el 80 aniversari
El maig del 1935, La Montserrat Godayol i el Josep Comas 
es feien càrrec de l’antic Cafè de Baix, al carrer Major, 
per convertir-lo en l’actual restaurant El Jardí, un lloc de 
referència, no només al municipi, sinó també a la comar-
ca. Enguany, l’establiment celebra els 80 anys de la seva 
obertura amb un grapat d’activitats, que tindran lloc fins 
al mes de desembre. Entre d’altres, el restaurant vol recu-
perar les receptes tradicionals de l’àvia Montserrat que li 
han valgut el reconeixement i prestigi que té.

PLUSVÀLUASOLIDARITAT

Els treballadors de Freudenberg, ciclistes solidaris
Els treballadors de l’empresa Freudenberg de Parets peda-
laran un any més per una causa solidària. El pròxim 2 de 
juny, a partir de les 18.30 h, al Circuit de Catalunya, tindrà 
lloc una nova edició de ‘Freudenberg a rueda’. Per cada 
kilòmetre, la companyia farà una donació econòmica que 
es destinarà al projecte “Apadrina 7.010 metros de solida-
ridad”, en favor de la ‘Lluita d’Arnau’, que té com a objectiu 
aconseguir 21.000 euros per contribuir la investigació de 
la histiocitosis i el càncer infantil. 
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CONCERT

Dissabte 13 de juny / 23 h

DJ HARDEDGARCORE
+ DJ ESPETEK

Entrada gratuïta

La màgia dels

Demaneu les invitacions a l’escola de música

Dimarts 2 de juny a les 19 h
Teatre Can Rajoler
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Uns 260 alumnes de P-5 de totes les escoles de Parets 
van participar en el primer concert de Canta Parets! que 
va tenir lloc el passat 18 d’abril al Teatre Can Rajoler.
L’Escola Municipal de Música, organitzadora de l’activitat, 
va escollir la cantata ‘L’esquirol desagraït’, amb arranja-
ments fets pel director del centre, Jordi Azagra. L’actriu 
del grup de teatre local Som i Serem, Teresa Vila, va ser 
la narradora de les dues sessions del concert.
Els alumnes de les escoles participants portaven mesos 
assajant la cantata amb partitures i diferents bases mu-
sicals. El projecte, que per primer cop s’ha dut a terme a 
Parets, pretenia fomentar la interrelació entre els diferents 
centres educatius, ajudar els infants a familiaritzar-se 

Canta Parets i 16a Setmana Cultural, a l’Escola de Música
Centenars d’alumnes han participat als darrers actes organitzats pe l’Escola Municipal de Música

amb la música i donar al treball quotidià de l’aula la di-
mensió social de la música.

16a edició de la Setmana Cultural 
D’altra banda, l’Escola de Música va celebrar, a mitjan 
maig, la 16a Setmana Cultural. 
Una de les activitats amb més bona acollida ha estat el 
taller d’estimulació musical per a nadons, que ha comptat 
amb la participació d’una trentena de bebès i els seus pa-
res i mares. Tot i que la major part de les activitats s’han 
desenvolupat amb normalitat, la pluja del dimecres va 
obligar a ajornar la botifarada per als alumnes i familiars, 
que es farà a primers de juny.

Curs de música a l’escola bressol La Cuna
La cantant Dàmaris Gelabert imparteix un curs de mú-
sica per als infants de l’escola bressol La Cuna. El curs 
consta de dues sessions teòriques amb l’equip peda-
gògic del centre i quatre més a l’aula amb els nens i 
nenes. Les sessions tenen una durada de 40 minuts 
i les cançons (en viu i playback) tracten sobre temes 
de la vida quotidiana. A més de la Dàmaris imparteix 
les classes la Maria Rosa, una de les intèrprets de la 
coral In Crescendo, guanyadora de la darrera edició de 
l’espai Oh Happy Day, de TV3.

El Cirerer s’adhereix a la campanya Apilo XII
En el marc de la campanya per fomentar la recollida 
selectiva de piles i acumuladors, l’Agència de Residus 
de Catalunya ha engegat un concurs de piles entre els 
centres educatius que recullin més piles per alumne. 
L’escola bressol El Cirerer, que s’ha adherit a la inicia-
tiva, disposa d’un contenidor Apilo on es van recollir 
les piles i els acumuladors portàtils durant un mes. La 
normativa europea i estatal estableix que a partir del 
2015 s’ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors 
que surten el mercat. Actualment, a Catalunya només 
se’n recull un 34%.

Nova campanya solidària de la CAMPA 
La Coordinadora de les Associacions de Mares i Pares  
d’Alumnes a Parets farà una nova campanya solidària 
de recollida de productes per col·laborar amb Càri-
tas. De l’1 al 5 de juny es recollirà sabó per rentar la 
roba (Pau Vila, ACESCO, Lluís Piquer, Pompeu Fabra i 
Institut Torre de Malla), sabó per rentar els plats (Vila 
Parietes) i gel de bany (Nostra Senyora de Montserrat).

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAPOESIA ESCOLAR

Celebrat el 7è Festival de Poesia Escolar
El Teatre Can Rajoler ha acollit el 7è Festival de Poesia 
Escolar organitzat pel Niu d’Art Poètic. Els 10 premiats 
del certamen han estat: 1r ESO (Mar García i Marc Marín), 
2n ESO (Sílvia Aragoncillo i Alba Serrano), 3r ESO (Gerard 
Palmer i Sergi Díaz), 4t ESO (José Angel García i Javier 
Ruiz) i Daniela Maria Gallo i Sílvia Aragoncillo en l’apartat 
rapsodes. 45 poemes de les escoles Nostra Senyora de 
Montserrat, ACESCO, Institut Torre de Malla i Institut la 
Sínia han pres part enguany en el concurs.

El Gargot estrena la seva pròpia biblioteca
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, l’Escola Bressol 
Municipal El Gargot va inaugurar la nova biblioteca del 
centre. Durant el matí la directora de la Biblioteca Can 
Butjosa, Gisela Ruiz, va explicar contes als infants, i a la 
tarda es van reunir tres il·lustradores (Bernadette Cuxart, 
Núria Feijoo i Cris Tarradas) i la mestra de l’escola Inés 
Corral. Totes quatre van preparar un gran mural del drac 
i els infants el van pintar. La festa de Sant Jordi va cloure 
amb un berenar per a tots els assistents. 

ESCOLES BRESSOL
‘L’obrador de sorra’ al 25è congrés EECERA
‘L’obrador de la sorra’, projecte desenvolupat pel Gargot 
des de fa tres anys, ha estat seleccionat per participar 
al 25è congrés EECERA (European Early Childhood Edu-
cation Research Association), que es durà a terme entre 
els dies 7 i 10 de setembre a la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
La proposta ‘L’obrador de la sorra’ ha estat escollit per 
un comitè científic d’entre aproximadament 800 treballs 
presentats per centres d’arreu del món. 
El projecte es basa en un treball amb els infants de 0 a 
3 anys que consisteix en experimentar el plaer de jugar 
amb la sorra, el moviment que genera i allò que la seva 
manipulació implica.
EECERA és la conferència d’investigació més gran i més 
significativa a Europa. Està considerada com la  conferèn-
cia de recerca de la primera infància de referència que es-
devé un fòrum excepcional i de xarxa per als estudiosos, 
responsables polítics, investigadors i professionals. Cada 
any s’organitza en una ciutat europea per encoratjar la 
creació de xarxes i la col·laboració entre països. 

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE



28 de maig de 201514 EDUCACIÓ

Les farmàcies informen sobre la protecció solar
Quatre farmàcies paretanes (Isern, Central, Arribas i la 
Farmàcia del Poble) van sortir al carrer, el passat 9 d’abril, 
coincidint amb la Jornada de la Salut que va organitzar el 
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets.
Durant tot el matí, van informar la ciutadania sobre quins 
consells cal tenir en compte a l’hora de protegir-se de la 
llum solar. La Jornada de la Salut es va completar amb 
la xerrada ‘Gaudeix del sol amb protecció’, a càrrec de M. 
José Fernández, infermera de l’ABS Parets.

PLUSVÀLUASUPERLECTORS

Lucía Ramos, superlectora d’honor 2015
Lucía Ramos Algarra, amb 36 llibres llegits, ha estat la 
guanyadora de la 16a edició del Club de Superlectors que 
organitza la Biblioteca Can Rajoler. Ramos ja havia guan-
yat aquest concurs l’any passat. Enguany, hi han pres part 
16 infants que han llegit uns 150 llibres i que han aconse-
guit el carnet que els acredita com a superlectors. Entre 
els llibres més llegits, hi ha les col·leccions de Gerónimo 
i Tea Stilton (de 7 a 10 anys), el Diari del Greg, Diari d’una 
penjada i BatPat (d’11 a 13 anys).

PLUSVÀLUAMATEMÀTIQUES

Més de 300 alumnes a les Olimpíades de ‘mates’
Més de tres-cents alumnes de les escoles de Parets han 
participat enguany en la segona edició de les Olimpíades 
Matemàtiques, celebrades a Parets el passat 10 de maig.
Aquesta iniciativa, impulsada per l’AMPA de l’Escola 
Pompeu Fabra, amb el suport de l’Ajuntament, té l’objectiu 
d’apropar els més joves al món de les matemàtiques, des 
d’un vessant lúdic i pedagògic, i motivar-los per millorar 
el seu rendiment, amb l’estímul del pensament i el rao-
nament lògic.

JORNADA DE SALUT 

Sis grups d’alumnes de 3r de primària visiten l’Ajuntament de Parets
Durant aquest curs uns 229 escolars, de sis centres educatius, han conegut de més de prop el funcionament de l’administració municipal

Aquest mes de maig han finalitzat les visites guiades de 
les escoles paretanes a la Casa de la Vila. Durant els dos 
darrers mesos han conegut l’Ajuntament els alumnes de 
tercer de primària del Pompeu Fabra (14 d’abril), ACESCO 
(28 d’abril), Pau Vila (13 de maig) i Nostra Senyora de 
Montserrat (21 i 26 de maig). 
Durant el recorregut, els nens i nenes, acompanyats pels 
mestres de cada centre, han visitat les dependències mu-
nicipals per conèixer millor el seu funcionament, també 
han pogut plantejar els seus dubtes al personal tècnic i 
administratriu, i als representants polítics.
Els alumnes han pogut formular preguntes a l’alcalde, 
Sergi Mingote, i per acabar han realitzat un Ple simbòlic 
on se’ls ha explicat la composició de l’Ajuntament, el pa-
per que desenvolupen els grups polítics i quins treballs es 
duen a terme des de les diferents àrees de gestió.
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Els àlbums il·lustrats en el desenvolupament lector d’in-
fants i joves és la temàtica de la 9a Escola d’Estiu de la 
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, que tindrà lloc del 
30 de juny al 3 de juliol. Fins al 19 de juny estan obertes 
les inscripcions per participar en l’activitat que té com a 
objectiu aprofundir en el coneixement de la il·lustració de 
llibres per a infants. Durant quatre dies, l’escola reflexi-
onarà sobre la importància de la il·lustració en el procés 
lector i en la formació artística dels infants. L’activitat va 
adreçada a professionals d’educació infantil, primària i 
secundària, professionals de biblioteconomia i documen-
tació, estudiants d’educació infantil, primària, educació 

La Biblioteca Can Butjosa organitza la 9a Escola d’Estiu
Enguany està centrada en la il·lustració i en les imatges com a element narratiu

social i biblioteconomia o altres estudis que tinguin re-
lació amb la cura dels infants. A l’Escola, que tindrà una 
durada de 25 hores, també hi podran assistir els familiars 
que estan a càrrec d’infants i volen aprofundir en aquesta 
matèria.
D’altra banda, Can Butjosa va commemorar el passat 10 
d’abril el 32è aniversari de la seva inauguració. Unes 300 
persones van assistir a la festa que va servir per obrir al 
públic l’exposició ‘Llavors, els contes’. Durant tota la tar-
da es van explicar contes, els nens van il·lustrar els seus 
contes preferits, es va presentar el pastís d’estadístiques 
i es van bufar les 32 espelmes.

 Coincidint amb el 32è aniversari de la Biblioteca, els nens i nenes van estrenar el pastís d’estadístiques i van bufar les 32 espelmes 

Concursos per a la Festa Major d’Estiu
Fins al 2 de juny resta obert el termini per presentar-
se al Concurs de disseny de la Festa Major d’Estiu. La 
temàtica d’enguany és el centenari de la Fira del Cavall 
de Parets. D’altra banda, fins al 3 de juliol, també es 
poden presentar els treballs per al Concurs de fotogra-
fia dedicat als animals domèstics i de granja a Parets.

Dues noves associacions a Parets
L’Associació Lúdico-Educativa Rodola i la delegació 
local de l’Associació de Donants de Sang del Vallès 
Oriental a Parets són les dues darreres associacions 
que s’han inscrit al registre municipal d’entitats. Rodo-
la oferirà activitats lúdiques i educatives, de formació 
i inclusió social per a infants i joves. L’Associació de 
Donants de Sang farà, a més d’extraccions periòdi-
ques, xerrades informatives i participarà en activitats 
d’àmbit comarcal.

Concert de primavera de la Coral Art i Unió
Diumenge 14 juny, a les 18 h, el Teatre Can Rajoler aco-
llirà el concert de primavera a càrrec de la Societat Co-
ral Art i Unió, amb la participació de la coral L’Aliança 
de la Garriga i la Coral Terra Ferma del Centre Cultural 
Lleidatà. 

Xerrada del Niu d’Art amb Pep Salsetes
El Niu d’Art Poètic organitza una nova xerrada literària, 
aquest cop amb el cuiner Pep Salsetes, que parlarà 
sobre el seu darrer llibre La cuina dels vallesans. La 
tertúlia es farà al restaurant El Jardí, avui 28 de maig, 
a les 20.30 h. La cuina dels vallesans és un recorregut 
per la cuina més representativa de la comarca.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAJOVENTUT

Primera assemblea de joves a Cal Jardiner
Cal Jardiner ha celebrat la primera assemblea de joves, 
amb l’objectiu de donar l’oportunitat als usuaris del cen-
tre de proposar i participar activament en l’organització 
de les activitats que s’han de dur a terme. Els joves han 
demanat, entre d’altres, elaborar una oferta cultural més 
àmplia que inclogui xerrades, cine-fòrums, concerts amb 
grups de música alternativa o allargar l’horari de les aules 
d’estudi fins a les 2 h, en època d’exàmens. La següent 
assemblea tindrà lloc el 20 de juny, a les 18 h.

Parets acull el FOTOgraphicParets 2015
Del 5 al 7 de juny, Parets acull la 3a edició del festival 
FOTOgraphicParets, un esdeveniment amb accés com-
pletament gratuït, organitzat per l’Associació Fotogràfi-
ca Parets, que esdevé un referent nacional. Un taller de 
light painting a càrrec de Carles Calero, amb part teòrica 
i pràctica, donarà el tret de sortida a la nodrida progra-
mació del festival, que durant tot el cap de setmana om-
plirà d’instantànies, objectius i flashos tant el poliesportiu 
Joaquim Rodríguez com el Centre Cultural Can Rajoler. 

FOTOGRAPHICPARETS
Dissabte 6 de juny, s’ha programat la projecció i taller 
de”Fotografiando tiburones” de Pedro López Alegret, ta-
llers a càrrec de Ferran Izquierdo amb pràctiques al circuit 
Pura Vida, de José Irún -el fotògraf dels artistes- que 
ensenyarà les seves tècniques de retrat, una xerrada de 
Miquel Planchart sobre fotografia estereoscòpica i una 
exposició d’aquesta tècnica i activitats amb altres pres-
tigiosos professionals de la fotografia especialistes en 
temes diversos com Rafa Irusta o Roger Sanmartí.
Els visitants podran aprofitar per posar els seus equips 
fotogràfics a punt de forma gratuïta gràcies a la presència 
dels serveis tècnics de Canon, Serplus, que netejarà els 
sensors de les càmeres.
Curts, conferències, ponències i exposicions com 
‘Montphoto’, ‘365 1 dia 1 foto’ o ‘Els fotògrafs del demà’, 
amb treballs dels alumnes d’algunes de les millors esco-
les de fotografia del país, com ACAI i ERAM
FOTOgraphicParets clourà amb una festa a Can Rajoler 
amb l’entrega de reconeixements als socis participants 
a la fotolliga.

Exposició 
 de treballs dels tallers 
  de pintura i dibuix del 
   Casal de Cultura Can Butjosa

Inauguració:

divendres 29 de maig, 19 h

Sala d’exposicions Can Rajoler

del 29 de maig al 14 de juny

curs 2014-2015
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Un total de 316 persones van participar el passat 18 
d’abril en la 6a edició de la Caminada de Resistència ‘La 
Bastarda’, que va organitzar el Club d’Activitats de Mun-
tanya (CAM Parets). A més de les 316 persones, 52 més 
van completar el recorregut de la Klandestina Trail, que 
feia la mateixa distància de 38 quilòmetres, però corrent.
En tots dos casos, l’itinerari s’iniciava a Sant Martí de 
Centelles i finalitzava a la plaça de la Vila de Parets. 
Tots els participants es van trobar a l’estació de RENFE, 
a les 6.30 del matí, per agafar el tren fins a Sant Martí de 
Centelles. Un cop allà, van iniciar el recorregut, que no te-
nia ànim competitiu, i que va travessar els cingles de Bertí 

Aquest dissabte, cros escolar i cursa de Parets
La 10a edició de la Cursa d’Atletisme de Parets i el Cros 
Escolar tindran lloc dissabte 30 de maig. Entre les 10 i les 
11 h, es disputarà el cros escolar al circuit de les pistes 
d’atletisme, obert als nens i nenes d’entre 3 i 10 anys. Les 
categories van des de la de debutants (200 metres) fins a 
la de benjamí (900 metres). 
A la tarda se celebrarà la 10a edició de la Cursa de Parets, 
que amplia el seu recorregut i ofereix, per primer cop, tres 
distàncies. 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 cursa s’iniciarà a les 18 
h, amb sortida des del pavelló d’esports. D’altra banda, 
aquest dissabte, 30 de maig, també es farà la cloenda 
de la temporada 2014-15 dels Jocs Esportius Escolars. 
Enguany, com que coincideix amb el cros, no hi haurà cap 
tipus de jornada recreativa i només es farà el lliurament 
de medalles i obsequis a tots els participants en les Es-
coles Esportives Municipals (12 del migdia).

Més de 300 persones participen a la 6a ‘Bastarda’
La caminada de resistència, organitzada pel CAM Parets, es va iniciar a Sant Martí de Centelles

ATLETISME

i la Vall del Tenes. Durant la caminada, van passar per 
paratges naturals de molta bellesa, com Sant Miquel del 
Fai, i per municipis del nostre entorn com Bigues i Riells, 
Santa Eulàlia de Ronçana, Palaudàries, Gallecs i Parets.
Durant el recorregut, el CAM va facilitar avituallament 
líquid i sòlid per a tots els participants i hi va haver ani-
mació per primer cop. Cap al migdia van començar a ar-
ribar a la plaça de la Vila els primers participants que van 
completar el recorregut. 
Amb l’elevada participació registrada aquest any a la ca-
minada de La Bastarda, l’activitat ha quedat plenament 
consolidada en el calendari paretà.

Del 2 al 27 de juny tindran lloc sis activitats en el marc 
de la Diada de les Entitats Esportives de Parets. Alguns 
celebraran jornades de portes obertes mentre que d’altres 
faran la cloenda de la temporada. El Club de Futbol Parets 
celebrarà, del 2 al 7 de juny, la 14a Setmana Esportiva 
amb partits de les categories inferiors al camp municipal 
Josep Seguer.
Dissabte 6 de juny, hi haurà el torneig 4x4 d’handbol i el 
torneig popular de tennis taula. En el cas del tennis taula 
es faran entrenaments, partides ràpides o simplement es 
podrà jugar amb un amic. La Paretana d’escacs ha pre-
vist una jornada lúdica i la cloenda de la temporada a la 
Sala Cooperativa. El 13 de juny, a les 9 h, el Club Bàsquet 
Parets organitza el torneig 3x3 al poliesportiu Joaquim 
Rodríguez. Per últim, el 27 de juny, el Futbol Sala Parets 
celebrarà el torneig 4x4 amb 4 categories. 

POLIESPORTIU

Diada de les Entitats Esportives de Parets 
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El nedador paralímpic Miguel Luque ha assolit la marca 
mínima, en la modalitat de 50 metres braça, per participar 
en el Campionat del Món de natació adaptada, que tindrà 
lloc del 12 al 19 de juliol a Glasgow (Escòcia). Luque va 
fer un temps de 49:79 en l’Open Internacional de Berlín 
(Alemanya), celebrat durant l’abril. L’esportista paretà 
va quedar campió en 50 metres braça i va aconseguir la 
medalla de bronze en les proves de 150 metres estils i 
100 metres braça. Prèviament, havia obtingut dues me-
dalles d’or en l’Open Internacional de Glasgow (Escòcia), 
que va tenir lloc a finals de març: va quedar primer en 
les modalitats de 50 metres braça i 150 estils. Abans de 
participar en el Mundial, Luque prendrà part en el Campi-
onat de Catalunya i en l’Estatal, que es farà a Mataró. El 
nedador, que s’entrena des del març a les instal·lacions 
del CN Granollers, ha fet una valoració molt positiva del 
canvi d’entrenador. Luque ha destacat el fet que amb el 
nou tècnic, Joan Serra, ha pogut rebaixar la seva marca 
personal, un fet que no es produïa des de feia molts anys.

NATACIÓ

Miguel Luque obté la marca mínima 
per participar en el Mundial de Glasgow

La 12a edició de la Marxa de Resistència i Trail Parets 
Montserrat, organitzada pel Centre Excursionista Parets 
i celebrada el 9 de maig, ha comptat amb la participació 
de 341 persones, de les quals 283 van completar la prova. 
L’itinerari, de 60 km, va començar a les 5 de la matinada 
a la plaça de la Vila. El recorregut passava per la zona de 
Can Serra, Gallecs, la riera de Palau, Torreroja a Caldes de 
Montbui, el castell de Guanta, Sant Feliu del Racó, Casa 
Nova de l’Obac, Matadepera, Vacarisses i Monistrol amb 
una forta pujada en els darrers quilòmetres abans d’arri-
bar al peu del monestir de Montserrat.

Carlos Gámez, el primer paretà a l’arribada
El guanyador absolut va ser el corredor del Club Triatló 
Parets, Nazaret Garcia, amb 6 hores 24 minuts i 51 se-
gons. En la categoria absoluta masculina, Marc Marquès, 

Prop de 350 persones, a la Marxa Parets Montserrat

Joan Olivé i Carlos Gámez, després de compartir quilò-
metres, varen pactar la seva entrada junts i es van jugar 
l’ordre d’arribada a pedra-paper-tisores, amb la qual cosa 
van demostrar un gran esperit esportiu. 
Marc Marquès amb un temps de 6:55:48, i Joan Olivé, 
amb 6:56:01, tots dos del Club Atletisme Parets, van ser 
el segon i tercer classificats.
El primer paretà a travessar la línia de meta va ser Carlos 
Gámez (6:56:07), del Club Canicross les Franqueses. Lidia 
Paniego va ser la primera dona a pujar les escales d’arri-
bada, amb 7 hores 47 minuts i 9 segons, i Sara Barrancos,  
membre del Centre Excursionista Parets, la primera pare-
tana a arribar la meta, amb un temps d’11:51:11.
Aquest any, com a novetat, es va fer el lliurament de la 
samarreta tècnica commemorativa a l’arribada, fet que 
va vestir de verd Montserrat.

Nazaret Garcia, Marc Marquès i Joan Olivé, els tres primers classificats
EN 2 MINUTS...
El sènior femení del FS Parets, campió de lliga
L’equip entrenat per Alejandro Villena ha assolit l’as-
cens a la Primera Divisió després de quedar campió 
del grup 1 de la Segona Divisió amb 44 punts. Les 
paretanes han guanyat 13 partits, n’han empatat 5 i 
n’han perdut 3. L’equip ha acabat primer amb 4 punts 
més que el segon, l’Iris Badalona.

Campionat d’Espanya de patinatge
Fins a 10 patinadors/es paretans participaran al Cam-
pionat d’Espanya de les categories cadet, júnior i sè-
nior, que es faran a Cassà de la Selva, Sant Feliu de 
Codines i Alhaurin de la Torre. Del CP Parets hi seran 
Mireia Pena, Pau Garcia, David André, Gemma Serra, 
Silvia Rodríguez, Sara Castillo i Ivet Figueras. També 
han obtingut la classificació Ylenia Pavon (CP Arenys 
de Munt), Natalia López Tormo (ASPA Lliçà de Vall) i 
Paula López Tormo (ASPA Lliçà de Vall). D’altra ban-
da, 4 patinadors del Parets participaran aquest cap de 
setmana en el Campionat de Catalunya juvenil que es 
farà a Cerdanyola. Són Carla Pérez, Andrea Prieto, David 
Andre i Oscar Sánchez. 

Castillo i André, Copa Alemanya de patinatge
La patinadora sènior Sara Castillo i el juvenil David An-
dré, del Club Patí Parets, han tancat la seva participació 
a la Copa Alemanya a Friburg amb un total de tres me-
dalles. Castillo es va penjar una medalla de plata a la 
classificació de combinada i André una d’or (modalitat 
lliure) i una de bronze (combinada). A la competició 
també hi va participar la patinadora sènior del Parets, 
Ivete Figueras.

3r torneig de l’Associació Triple Bàsquet
Vuit equips participen aquest diumenge, 31 de maig, 
a la 3a edició del torneig solidari de l’Associació Triple 
Bàsquet, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. Hi haurà 
equips de Barcelona, Tarragona, Lleida i del Principat 
d’Andorra. Els vuit equips es distribuiran en dos grups 
de quatre conjunts i hi haurà també un esmorzar soli-
dari obert a tothom, que costarà 5 euros.

El sub-21 masculí del CB Parets, a Preferent
L’equip entrenat per Jordi Fontanet s’ha proclamat 
campió del grup 2 del Nivell A-1 i ha assolit l’ascens a 
la màxima categoria, la Preferent. La temporada passa-
da el sub-21 masculí del Bàsquet Parets ja va pujar de 
nivell A-2 a A-1 i enguany ha tornat a assolir l’ascens.

Nous títols per al ciclista Joaquim Rodríguez 
El ciclista paretà Joaquim Rodríguez s’ha imposat a la 
55a edició de la Volta al País Basc. Va vèncer per pri-
mera vegada en la classificació general després d’ha-
ver quedat 2n el 2012 i 3r el 2010. D’altra banda, va 
tancar la seva participació amb un 3r lloc a la Clàssica 
Lieja-Bastonya-Lieja i un 4t a la Fletxa Valona. Si no hi 
ha novetats, la propera cursa serà el Criterium Dauphi-
né del 7 al 14 de juny, previ al Tour de França del juliol.

Toni Quiñonero, novè en el Mundial de WCMX 
El rider paretà de Wheelchair Motocross (WCMX), Toni 
Quiñonero, va aconseguir la 9a posició en el Campionat 
del Món disputat a Texas a final d’abril. Quiñonero, que 
és l’únic practicant d’aquesta disciplina a Espanya, ha 
complert el seu somni: competir entre els millors del 
món. L’esportista paretà va viatjar acompanyat d’Adrià 
Paco, director d’un documental que està rodant sobre 
la trajectòria de Quiñonero. Un dels reptes de futur és 
obrir la seva pròpia escola de WCMX a Barcelona.

Mingote i Soto, subcampions de Catalunya
Sergi Mingote i Joan Soto s’han proclamat subcampi-
ons de Catalunya a la contrarrellotge celebrada el dis-
sabte, 23 de maig, a El Morell (Tarragona). En total han 
participat 286 ciclistes de totes les categories: cadets, 
juniors, sots 23, elits, màsters 30, 40, 50 i 60, tàndems, 
ciclisme adaptat i handbikes.

35è aniversari de la Penya Blaugrana Parets
Aquest any, la Penya Blaugrana Parets celebra el 35è 
aniversari. Els actes centrals tindran lloc els dies 12 i 
13 de juny, amb la tertúlia periodística ‘El Barça que 
tenim’, el divendres 12 de juny, a les 20.30 h, al local 
de la penya, i el II Memorial Josep Seguer, que es farà 
dissabte, 13 de juny, a partir de les  10 h, al camp de 
futbol. Els actes clouran amb un dinar de germanor a 
la Pista Can Butjosa.

FUTBOL

El CF Parets, a només un punt de la 
promoció d’ascens a Segona Catalana

El primer equip del Club de Futbol Parets necessita tan 
sols un punt per disputar la promoció d’ascens a la Se-
gona Catalana. El conjunt entrenat per Xavi Estudillo i 
Pablo Martínez rep aquest dissabte, a les 16.30 h, el CE 
Sant Celoni, en la darrera jornada de la lliga de Tercera 
Catalana grup 9. Si els paretans assoleixen un empat o la 
victòria faran la promoció per pujar de categoria.
El cap de setmana passat, el CF Parets va vèncer al camp 
del segon classificat, La Torreta, per 2 a 3, un resultat que 
va situar l’equip en segon lloc amb 70 punts, 2 més que 
els roquerols. Tomàs (en pròpia porta), Víctor Nicolás i 
David Garcia van ser els autors dels 3 gols dels paretans. 
El rival de dissabte, el Sant Celoni, és el cuer de la lliga i 
només ha guanyat un partit en tota la temporada.
D’altra banda, l’equip cadet C del Club de Futbol Parets ha 
estat el primer en proclamar-se campió aquesta tempo-
rada i ha pujat de categoria. Ha assolit l’ascens a Primera 
després de quedar campions del grup 33 de la 2a divisió 
amb 68 punts. 
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Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Eleccions Municipals 2015

Després de les eleccions municipals del 24 de maig passat, des de Nova Opció per Parets volem 
felicitar als guanyadors i a les forces emergents. Que tinguin molta sort i encerts en benefici del 
poble de Parets.
El poble és sobirà i decideix els resultats i a nosaltres aquesta vegada no ens ha atorgat la con-
fiança, respectem com no pot ser d’una altra manera els resultats, agraïm a tots els votants el seu 
exercici democràtic i molt especialment als que ens han votat a nosaltres.

Muchas gracias por vuestros 325 votos al PP de Parets

En las elecciones municipales del día 24 de mayo hemos recibido 325 votos. Desde el Partido 
Popular de Parets del Vallés os damos las gracias por vuestro apoyo, lamentablemente nos ha 
faltado un 1% de votos para obtener representación en el consistorio de Parets.

Queríamos aprovechar para daros las gracias por el apoyo demostrado a lo largo de la dura e in-
tensa campaña realizada. Lamentamos los actos incívicos y antidemocráticos que hemos recibido 
al habernos roto y robado la mayoría de nuestra cartelería y banderolas.
A pesar de no haber recibido el apoyo suficiente para poder formar grupo municipal en el con-
sistorio, estamos muy satisfechos del trabajo realizado como equipo de gobierno estos 4 años 
junto al PSC.

Por otra parte, y en vista de los resultados, somos conscientes del voto de castigo por la gestión de 
la crisis del estado central así como la afectación que hemos tenido de la corrupción. Seguiremos 
trabajando para mejorar cada día.

A pesar de todos los esfuerzos de la izquierda radical y los separatistas independentistas, refirién-

dome a Sumem Parets-Podemos, ERC, CIU y NOPP, no han conseguido sumar mayoría. Situación 
que nos alegra.

Aún a falta de un concejal para la mayoría absoluta, vuestro alcalde va a ser Sergi Mingote. Me  
satisface poder decir que Parets será gestionado sin la directriz de la soberanía de Cataluña y 
continuará ejerciendo su cargo de máximo representante de la corporación con el mismo ímpetu 
e ilusión que le hemos visto trabajar durante estos cuatro años. 

Esperamos que Ciutadans (C’s) juegue un papel en este nuevo escenario político que evite que 
los radicalismos puedan llegar a suponer un obstáculo a la gestión municipal en beneficio del 
conjunto del pueblo.

El Partido Popular de Parets seguirá desarrollando su actividad y estaremos al lado del ciudadano, 
como siempre hemos hecho.

Muchas gracias de nuevo y hasta pronto !!

Som lluita i seguirem lluitant

Volem donar l’enhorabona a tots els regidors i regidores electes per aquest apassionant mandat 
que s’inicia i des de la més humil posició, reclamem que entre tots i totes es construeixi un Parets 
encara millor i que per sobre de divergències, tots els ciutadans de Parets puguin gaudir d’una 
vida digna i de qualitat.

I, sempre amb les persones, més encara en aquests moments que per a nosaltres són especials 
i nous perquè des de la restauració de la democràcia, hem estat presents i actius al nostre Ajun-
tament; seguirem fidels als nostres valors i a la forma d’entendre i posar en pràctica la política. 
Dels errors en farem lliçons i seguirem treballant al carrer, fent costat a nous projectes i amb 
l’entusiasme dels que tenen nous reptes per assolir.

Quaranta·tres vots ens han mancat per assolir la fita de mantenir el regidor al nostre Ajuntament; 
Agraïm als 368 paretans i paretanes que diumenge vàreu confiar amb la nostra candidatura i des 

d’aquest precís instant fem la promesa de seguir lluitant i treballant, tal com hem fet fins ara.

No posarem excuses, no buscarem culpables, no caurem en retrets, no farem promeses que no 
puguem complir en aquest període de treball i en què la ciutadania de Parets ha decidit que siguin 
altres forces i no nosaltres, les que treballin com a representants públics al nostre Ajuntament.

I sí que farem anàlisis, cercarem solucions, ens plantejarem noves fites i en conseqüència, serem 
fidels al model que els companys i companyes de la Coalició tenim al nostre ADN per treballar en 
silenci i sense esperar res a canvi. Ens seguireu trobant als mateixos llocs de sempre, al carrer i 
ajudant als més vulnerables.

Volem finalment agrair a tots els treballadors municipals la seva dedicació i col·laboració amb el 
nostre grup municipal en aquest darrer mandat.

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

Per començar, volem donar les gràcies a tota la gent que ens ha donat el seu suport en aquestes 
eleccions municipals. A tots ells, moltes gràcies per la confiança dipositada en nosaltres. Treba-
llarem de forma valenta per no decebre’ls.

Tot seguit, i com no pot ser d’una altra manera, volem donar la nostra més sincera felicitació al 
guanyador d’aquests comicis, l’actual alcalde Sergi Mingote. És evident que li toca governar a 
ell perquè els veïns de Parets així ho han decidit i cal respectar, per sobre de tot, la voluntat dels 
nostres conciutadans.

També volem agrair a les persones que han conformat la nostra llista el seu esforç i dedicació, 
sempre amb l’objectiu comú de millorar Parets. El seu compromís ha estat ferm i enriquidores les 
seves propostes per a la nostra vila. 

Tanmateix, és ben segur que hem de millorar molts aspectes de la feina que hem fet fins ara, alhora 
que corregir els errors. I és per això que seguirem treballant, com hem fet sempre, escoltant els 
nostres conciutadans, ja sigui a peu de carrer o per qualsevol altre mitjà. També som conscients 
que hem adquirit un importantíssim compromís amb els electors que ens han fet confiança: crear, 
impulsar i donar suport a totes les iniciatives que impliquin una millora de les condicions de vida 
dels paretans, iniciatives a les que ens hem compromès en el nostre programa electoral.

Al capdavall, ens prendrem uns dies per reflexionar i carregar-nos d’energia i il·lusió, perquè no 
ens hem desanimat i tornarem amb més ganes que mai a treballar pel Parets que volem. Estem 
convençuts que arribarà el dia en què aquesta serà l’opció majoritària de tots vosaltres.

3.029 gràcies. Gràcies a tothom.

El projecte socialista per Parets ha rebut un ampli suport ciutadà en les eleccions municipals del 
passat diumenge. En primer lloc, volem agrair a tota la població la participació activa a les urnes i 
en especial a les 3.029 persones que ens han donat la confiança per seguir governant el municipi. 
Ha estat un gran exercici de democràcia, dins del respecte i el civisme, que a partir d’ara obre un 
nou escenari polític a Parets. 

Les reflexions postelectorals són necessàries siguin quins siguin els resultats. Per al PSC de 
Parets han estat bons, hem crescut en nombre de vots i en nombre de regidors, a manca d’un per 
obtenir la majoria absoluta. 

Després de moltes converses i de molts missatges, l’anàlisi ens indica que la ciutadania està sa-
tisfeta amb la gestió dels darrers quatre anys i els 3.029 vots ens empoderen a continuar treballant 
per a la millora del poble amb un programa de 500 propostes.

Volem compartir aquest resultat i aquesta satisfacció amb els treballadors municipals, perquè 
la seva feina ha estat imprescindible per assolir tots els reptes que ens havíem fixat.  I un reco-
neixement especial per als regidors que no continuen en el projecte, des de dins, i que durant la 
legislatura ho han donat tot per Parets.

Continuem amb nous projectes, tots pensats per a les persones, que, com a força d’esquerres, 
són la nostra prioritat. 

Comencem una nova etapa, il·lusionats com el primer dia.
3.029 gràcies. Gràcies a tothom.

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

Quina guasa, aquesta gent...
«Eleccions municipals! Això sí que és una bona sorpresa!!!» És el que degueren pensar 
els paretans –i la resta d’habitants de l’Estat espanyol– quan, l’any 1948, van llegir 
un edicte com el que il·lustra aquest article. (Ens abstenim, per desconeixement i per 
discreció, de reproduir els comentaris que devia provocar un xoc de tal magnitud.)
Aquelles primeres eleccions municipals es van anomenar democràtiques pel fet que 
hi havia l’expressió d’una voluntat per part dels ciutadans. Però aquesta era parcial, 
manipulada i, òbviament, no estava basada en el sufragi universal. No tothom podia 
exercir el vot ni tampoc qualsevol podia ser candidat. Les eleccions municipals estaven 
basades en la representació de terços (grups): el familiar, el sindical i el corporatiu. 
Cada terç havia d’escollir tres representants entre els proposats pel governador civil o 
per l’alcalde; més que garantida, per tant, la fidelitat de tots els membres del consistori. 
L’oposició, ai las!, era un concepte desconegut.

Per acabar-ho d’adobar, molts dels membres de les meses de la jornada electoral eren els mateixos 
candidats que, alhora, també eren votants. Més encara, l’alcalde no era escollit juntament amb els 
regidors que havien de formar part de l’Ajuntament. Aquesta potestat requeia, un altre cop, en el 
governador civil, que triava un ciutadà –home, per descomptat– entre les anomenades forces vives 
tradicionals del municipi. Ras i curt: la paraula democràcia, totalment buida de contingut...

PARETS EN IMATGES

Torneig de 3x3 de bàsquet

Aquesta és la foto dels participants al Torneig de 
3x3 de bàsquet que es va jugar el diumenge 10 
de maig, al Casal de Joves Cal Jardiner. Hi van 
participar 34 jugadors, de nou equips, formats per 
joves asidus al casal i, fins i tot, joves vinguts del 
Papiol. 

Si vols que publiquem alguna de les teves foto-
grafies ens la pots fer arribar per correu electrò-
nic 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 resultat de les Eleccions Municipals?

José M. Santa María
Creo que Sergi Mingote 
lo ha hecho bien duran-
te estos años y ahora 
tiene su recompensa. Es 
un resultado que yo ya 
esperaba; si realmente 
lo hubiera hecho mal, el 
resultado no habría sido 
casi una mayoría.

María Cardete
No te puedo decir cuál ha 
sido el resultado, porque 
lo desconozco. Dices que 
han ganado los socialis-
tas..., yo no soy del PSC, 
pero sí que creo que la 
persona, Sergi Mingote, 
ha hecho mucho por Pa-
rets.

M. Angeles Valle
Era una crónica anuncia-
da, pero me ha sorpren-
dido que haya ampliado 
regidores. Había otras 
opciones también muy 
válidas que podrían ha-
cer mucho por Parets y 
que espero que hagan 
buena oposición. Pero 
estoy contenta.

José Morcillo
Creo que en estas elecci-
ones ha habido un poco 
de “desmadre”. Es bueno 
que fuerzas minoritarias 
como Sumem i Ciutadans 
hayan sacado represen-
tación. Ahora tendremos 
que esperar a los pactos. 

Benito Galán
Me gusta el resultado de 
estas elecciones muni-
cipales. Creo que se ha 
trabajado mucho en es-
tos últimos cuatro años. 
Me ha sorprendido que el 
PP no sacara representa-
ción.

Manuel González
Me parece muy bien el 
resultado en Parets, es 
muy positivo que un par-
tido no obtenga mayoría 
y que tenga que pactar 
con otros partidos. Estos 
pactos siempre benefici-
an a una mayoría más 
diversa.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Al febrer, nous cursos de Català per a Adults a Parets

Com cada any, a principis de juny s’acaben els cursos de català, el Voluntariat per la llengua i el Club de lectura 
fàcil, que l’Oficina de Català organitza des de fa tres anys amb la Biblioteca Can Rajoler. 

Per celebrar-ho, el divendres 5 de juny, a les 19 h, se’n farà l’acte de cloenda a l’auditori de l’Escola de Música. 
Durant l’acte, es lliurarà un diploma a alumnes, voluntaris, aprenents i membres del Club de lectura per reconèi-
xer la seva participació en les activitats de llengua, cultura i entorn que s’han organitzat durant l’any al municipi. 
A continuació, membres de l’associació Amics de l’Òpera del Vallès Oriental, entitat col·laboradora del VxL, ens 
oferiran petit recital de cançó catalana. Tindrem el privilegi d’escoltar en directe la veu de la soprano Sylvia Rovira, 
acompanyada del pianista Adrià Aguilera, cantant peces tan nostres com El rossinyol, El cant dels ocells o Rosó. 
No cal dir que tothom hi està convidat.

Acabem aquest curs amb el bon regust que ens va deixar la IX Trobada del CNL del Vallès Oriental, que va aple-
gar al nostre poble més de 200 persones de tota la comarca. El 25 d’abril, alumnes, voluntaris i 
acompanyants vam passar una jornada molt agradable: matí de caminada per la Torre de Malla 
amb l’Escola de la Natura; migdia amb ball de gitanes i dinar de germanor, i cloenda al Teatre Can 
Rajoler amb un espectacle musical del Centre María Grever. Gràcies a tots els qui hi vau col·laborar 
per fer-ho possible.

RAP107

RAP107, de tot a la teva ràdio 
Dins el programa RAP Matí, que RAP 107 emet de dilluns a divendres de 10 del matí a 12 del migdia, hi ha dos espais 
que tracten del món de la ciència, la natura i el medi ambient. Els dimarts a les 10 del matí, Josep Bernal i Rosa Díaz 
ens porten l’espai titulat ‘Parlem de jardineria’.
Cal donar un cop d’ull als carrers del nostre municipi per adonar-nos que la cultura de la jardineria, les composicions 
florals dels balcons i terrasses hi és molt present. Josep Bernal ens recomana què cal fer amb les flors i plantes que 
tenim al jardí o als balcons de casa nostra. Un bon jardiner, per tenir cura de les plantes, només cal que les estimi i 
que tingui present l’habilitat de planificar el lloc on els correspon viure, ja sigui a ple sol o a mitja ombra.
En el mateix espai, també tenim ‘Entre natura’, en el qual Josep Bernal analitza la flora de diverses zones del nostre 
país: el Montseny, Montserrat, el Montnegre, Collsacabra i moltes altres zones. Aquest programa s’emet a RAP 107 
des de fa més d’onze anys.
Els dimecres, a les 10.45 h, RAP 107 també emet un espai històric de la nostra emissora: ‘Amics de la ciència’. Aques-
ta entitat, que té la seu a Lliçà de Vall, ens proposa diversos temes científics, sempre des d’un vessant divulgatiu. 
Actualment, el físic Emili Serret, el químic Jordi Martínez i la psicòloga Esther Daniel ens expliquen diversos aspectes 
del món de la ciència. Els terratrèmols, el canvi climàtic, les extincions, l’energia nuclear, les energies renovables i 
molts altres temes són tractats en aquest programa, que es fa a RAP 107 des de fa més de deu temporades. Per 
la nostra emissora han passat molts altres col·laboradors d’‘Amics de la Ciència’, com Rubén Abad, Manel Poza, 
Antoni Fernández, Ricard Kirchner o Salvador Ribas, entre molts d’altres.
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Són novel·les amb molts temes autobiogràfics?
Tots els llibres tenen alguna cosa de l’autobiografia de l’autor. Hi ha parts inventades, 
però n’hi ha d’altres que les hem viscut. En el segon llibre, es nota en els gustos musicals 
del narrador, diverses vivències, el món del futbol...

Què me’n dius, de ‘La inmensa minoría’?
Explico dos anys de la vida d’uns joves a la Zona Franca. L’escola, el seu dia a dia, les 
dificultats que tenen per trobar feina, la imatge que tenen d’ells com a residents en aquest 
barri de Barcelona. S’hi reflecteix el seu present i s’intueix com serà el seu futur. És un 
llibre en què intento expressar la realitat de com viuen, sense oblidar, però, el sentit de 
l’humor.

No és fàcil que les editorials publiquin llibres...
La meva primera novel·la, ‘Fuera de juego’, la va publicar Caballo de Troya, i ‘La inmensa 
minoría’, Random House. Estic molt orgullós que aquestes editorials hagin confiat en mi.

Quan vas començar a escriure?
La literatura em va començar a agradar a partir d’estudiar filologia anglesa. De mica en 
mica, vaig anar llegint fins que vaig començar a escriure, després d’apuntar·me a un 
curs de literatura creativa per Internet. Sempre es diu que el llibre escull l’autor i no que 
l’escriptor tria el llibre. Vaig començar escrivint un conte i es va convertir en la primera 
novel·la: ‘Fuera de juego’.

El futbol és un element important en totes dues novel·les....
En el primer llibre, són uns nois molt joves que formen un equip a Medina de Pomar. Es 
fan les samarretes i van a jugar partits a pobles del voltant. En el segon, ja són nois més 
grans, federats, i juguen amb un equip de la Zona Franca.

Com és que vas néixer a Ciutat del Cap?
Pràcticament no recordo res de Ciutat del Cap, perquè hi vaig estar un any fins que va 
néixer la meva germana i, després, vam tornar a Medina de Pomar, d’on és el meu pare. 
Ell era soldador i va treballar en vaixells i ports, i li va tocar treballar a Ciutat del Cap. Allà 
va conèixer la meva mare, que és de l’Uruguai. Després vaig anar a viure a Barcelona i, 
des de fa uns anys, visc a Parets del Vallès. He jugat al segon equip del club de futbol i 
m’hi trobo bé.

Miguel Ángel Ortiz, escriptor

Miguel Ángel Ortiz és l’autor de dues novel·les: ‘Fuera de juego’ i, la més recent, ‘La 
inmensa minoría’. Nascut a Ciutat del Cap (República de Sud-àfrica) el 1982, va viure 
a Medina de Pomar (Burgos) fins que es va traslladar a Salamanca per estudiar·hi. 
Després de llicenciar·se en filologia anglesa, va venir a treballar a Barcelona i, poste-
riorment, a Parets del Vallès. En el seu darrer llibre, retrata la vida d’uns joves a la Zona 
Franca de Barcelona, lloc on també ha viscut l’autor.

M’agrada... 

El rock dur espanyol com el d’Extremoduro.

Que les persones siguin humils.

El futbol.

La literatura.

No m’agrada...

L’egocentrisme.

El món de la política.

Que em repeteixin les mateixes cançons a 

la ràdio.

“Es diu que el llibre escull l’autor i no que l’escriptor tria el llibre”

JORNADES
ELS NOSTRES

AVIS

26

DEL 

22 AL 28 

JUNY 2015
PARETS DEL VALLÈS

Dilluns 22 de juny
17 h. Sala exposicions Can Rajoler
Inauguració de les jornades amb 
l'exposició de manualitats dels 3 casals 
18 h. Teatre Can Rajoler 
Espectacle Playback "El guateque"
a càrrec del grup La il·lusió no té edat.
Recollida d'entrades a partir del 15 de 
juny a Can Rajoler de 10 a 13 h

Dimarts 23 de juny
22 h. Asoveen
Ball revetlla amb el duet DAVA

Dijous 25 de juny
18 h. Casal Ca N'Oms
Recital poètic a càrrec del Niu d'Art 
Poètic i de la Coral Club Sant Jordi
22 h. Parc la Linera
Havaneres a càrrec del grup Port Vell i 
cremat de rom

Divendres 26 de juny
17 h. Casal Ca N'Oms
Actuació de les classes de gimnàstica 
i ioga
17 h. Casal Ca N'Oms
Final campionat petanca 

18 h. Ca N'Oms, Sant Jordi, Asoveen
Bingo a tots 3 casals 
22 h. Era de Ca N'Oms
Ball de les jornades amb el grup Bora 
Bora.
Recollida d'entrades a partir del 15 de 
juny a Can Rajoler de 10 a 13 h

Dissabte 27 de juny
10 h. Parc la Linera
Trobada puntaires 
12 h. Parc la Linera
Sardanes amb la Cobla Ciutat de les 
Roses
20 h. Teatre de Can Rajoler
Espectacle amb l'obra "Marit i muller 
quin merder" a càrrec de Maite Carreras, 
Ramon i Jack Carmelo.
Preu: 3€. Venda de tiquets a partir del 15 
de juny a Can Rajoler de 10 a 13 h 
Aforament limitat

Diumenge 28 de juny
11 h. Aparcament del Camp de futbol 
Sortida en autocar a Tossa de Mar
14 h. Restaurant Gran Casino Costa 
Brava de Lloret de Mar, dinar i ball de 
les jornades.

Preus:
10 € (avis de Parets)
20 € (avis de fora de Parets)
20 € (acompanyants)
Venda de tiquets a partir del 15 de juny 
a Can Rajoler de 10 a 13 h. Aforament 
limitat

A MÉS A MÉS

Dijous 18 de juny
De 10 a 20 h. Can Jornet
Jornada de portes obertes amb 
txi-kung, meditació, caminada i d'altres 
activitats
16 h. Residència Pedra Serrada
xocolatada

17 h. Asoveen
inici campionat de petanca

Divendres 19 de juny
19.30 h. Plaça Dr. Trueta
Exhibició de country i ball en línia


