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Clou la Setmana de la 
Muntanya del CEP

Entrevista: 
Sandra Piñero

17 20

Accions de la Setmana de prevenció de Residus
Parets del Vallès s’ha sumat de nou a la Setmana de Prevenció de 
Residus amb dues noves iniciatives adreçades als escolars i a la ciu-
tadania en general. “A Parets, de residus, ni una engruna” i “Reciclem 
bé, de la cuina al jardí”, són les campanyes específiques que s’estan 
duent a terme al municipi amb l’objectiu de fomentar l’hàbit de reciclar, 
informar de manera pràctica i fer pedagogia tant per als escolars com 
per al públic en general. Pàg. 7

54

Parets condemna els 
atemptats de París

Inauguració del 
Pessebre monumentalFira de Nadal: 

20 de desembre

9 15

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, amb els vots a favor de PSC i CDC, les Ordenances Fiscals per al 2016, que recullen les taxes i impostos que 
s’aplicaran el pròxim any. El criteri general de congelació, la reducció de la pressió fiscal i la incorporació de noves bonificacions per als col·lectius 
amb més necessitats són les directrius que han marcat l’elaboració de les ordenances. Enguany, destaquen algunes novetats importants, com ara 
la rebaixa del gravamen de l’IBI amb un 0,005% en el 80% dels rebuts i un increment del 0,033% en la resta, que en cap cas supera els 10€ de pujada 
en el rebut. D’altra banda, s’aplicaran noves bonificacions, com ara la reducció de la quota per la utilització de les instal·lacions esportives 
municipals per a la gent gran, la reducció dels preus públics en insercions publicitàries amb la voluntat de promocionar el comerç local i de 
proximitat, i la incorporació d’un cens dels animals de companyia mitjançant ADN per evitar abandonaments i comportaments incívics. Pàg. 3

La Generalitat vol tancar una línia de P3 a Parets
La Generalitat de Catalunya ha posat sobre la taula la necessitat de 
suprimir una línia de P3 a Parets del Vallès per al curs 2016-2017. Els 
grups municipals que formen el plenari de l’Ajuntament, direccions de 
totes les escoles de Parets i les AMPA treballaran conjuntament amb 
propostes per evitar que se suprimeixi cap línia escolar al municipi. 
Ja s’han iniciat accions i el pròxim 2 de desembre, el Consell Escolar 
Municipal tractarà aquesta qüestió. Pàg.13

Congelació de taxes i  
impostos per al 2016
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Tota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 26 novembre
-A les 18 h, a la Secció d’Institut La Sínia, taller Estratègia familiar en 
l’ús més segur d’internet i les xarxes socials.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura jove. 
-A les 20 h, al restaurant El Jardí, tertúlia amb la poetessa Montserrat 
Altarriba sobre La poesia en la configuració social, a partir del seu llibre 
Amb sabates de pluja. 

Divendres 27 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil. 
-A les 19 h, obertura de l’exposició d’olis de Vicenç Gimeno Ripoll. 
-A les 20 h, a la Sala Basart Cooperativa, sopar benèfic de Parets contra 
el càncer. A les 20.30 h, recital a càrrec d’Associació d’Amics de l’Òpera 
del Vallès Oriental. 

Dissabte 28 novembre
-De 10 a 15 h, a la Sala Cooperativa, inscripcions del Casal de Nadal que 
es farà a Can Butjosa del 23 de desembre al 8 de gener. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 29 novembre
-A les 11 h, al Pavelló, sortida de la passejada solidària canina. 
-De 17 a 21 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Jam Session.
-De 17 a 20 h, a la Sala Cooperativa, taller de Castanyada i Halloween 
per als infants del poble. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre Stop!, a càrrec del Grup de 
Teatre Jove de Parets.
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, Diada de Romania. 

Dilluns 30 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro.

Dimarts 1 desembre
-A les 13 h, a la Biblioteca Can Butjosa, trobada XEF xobre l’ús saludable 
d’aparells i aplicacions. 
-A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Rajoler, story time: The snowman, a 
càrrec de Cambridge School.

Dimecres 2 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Divendres 4 desembre
-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 19 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, cinema forum + pica pica 
debat ‘La guerra dels mons (HG Wells contra Steven Spielberg). 

Dissabte 5 desembre
-A partir de les 11 h, sota la plaça de la Vila, obertura del 29è Pessebre 
Monumental. 
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Presentació del llibre: ‘A Can 
Pistraus’ de Manel Fortis i Artacho, a càrrec de Joan Sala Vila i amb la 
presència de l’autor. 

Diumenge 6 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Neus Català. Un cel de plom. 

Dimecres 9 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Divendres 11 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Cinema fòrum.
-A les 22 h, al Teatre Can Butjosa, Nits de Ghouls. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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PARETS AL DIA

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
Casal Sant Jordi
93 562 26 38
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Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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Per a la inserció de publicitat: 93 570 52 59
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Parets al dia es pot veure al web www.parets.cat
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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
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9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i 
Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Antonio Torío Fernández
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

18a Caminada Popular Conjunta ‘Petjada per Gallecs’

La Penya Blaugrana Parets volem donar les gràcies als 
prop de 400 participants a la 18a edició de la Caminada 
popular ‘Petjada a Gallecs’, que va tenir lloc el passat 15 
de novembre i que organitzem conjuntament amb l’Agru-
pament Escolta i Guia Sant Jaume. 
També volem agrair la presència de Llucià Ferrer i tot 
l’equip del programa ‘Quina Penya’ de Barça TV, que ens 
van acompanyar en un dia tan especial.
Igualment volem donar les gràcies als escoltes que hi van 
assistir i ens van ajudar en l’organització, així com als 
nostres col·laboradors: Vileda, Nocilla, El Mundo Depor-
tivo, el Restaurant la Pèrgola, i l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, per fer possible, un any més, que l’activitat hagi 
estat tot un èxit.
Gràcies també als nostres socis Ramon Domingo, Florenci 
Ortiz de Luna i Pere Samon per la seva ajuda i participació 
a l’esdeveniment i, finalment, un agraïment molt especial 
al nostre fundador i president d’honor, Llorenç Plantada, 
per assistir i compartir amb tots nosaltres una data tan 
assenyalada. Gràcies a tothom.

Junta de la Penya Blaugrana Parets

SENSE DATA

¿Què en fareu, del poema, si us en dic
la nit que el vaig escriure, o el matí
que vaig deixar-me seduir pels mots
tenyits d’esgarrifances o de sexe?
La mort ja es cuidarà d’aquests afers.
Posar al dia el poema és com voler
temptar-la i provocar-la. Ja és prou gran.
Datar un poema és començar a morir.
Deixeu que els versos sols es perverteixin.
Jacint Sala

Jacint Sala (Manlleu, 1945) és un poeta que sap donar 
vida al seus versos, que van més enllà de les paraules i 
entren en l’ànimapròpia i en la del lector. Essència i belle-
sa volten pertot i creen la millor atmosfera per a la poe-
sia. El Niu d’Art Poètic us el presentarà el 27 de desembre, 
a la Sala Cooperativa des de les 18:00, com a culminació 
d’un gran any poètic i per celebrar el Nadal. Jacint Sala
és autor d’un bon nombre de poemaris, com Cants de 
cada vegada (1985), Quadern de magranes (1991) o els 
darrers Me’n vaig (2014) i Vella tardor (2015). 
Com sempre, podreu participar en la roda de  poetes i 
rapsodes, a més de gaudir d’alguna sorpresa nadalenca 
com a fi de festa.

Us hi esperem!
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Un any més congelarem les taxes i els impostos. En aquesta ocasió, ho farem gràcies a l’acord al qual hem arribat 
PSC i CDC per abaixar la pressió fiscal en benefici de la nostra població. També agraïm les aportacions d’altres 
forces polítiques com el NOPP i C’s, que ens van fer arribar propostes, algunes de les quals vam recollir i incorporar.

Aquesta és la nostra manera de fer perquè tots els nostres veïns i veïnes en surtin beneficiats. Fer millor la vida de 
tots els paretans i les paretanes. Aquest és el nostre desig i és la nostra obligació. I aquesta serà la nostra línia de 
treball per obtenir el consens més gran possible també pel que fa als pressupostos municipals.

Al marge de la congelació, reducció de la pressió fiscal i bonificacions per als col·lectius més necessitats, deixeu-me 
destacar la principal novetat de les ordenances fiscals aprovades per al 2016. L’Ajuntament de Parets elaborarà 
un cens dels gossos del municipi per evitar el seu abandonament i controlar la recollida dels excrements a la via 
pública. Es concedirà una bonificació d’un 100% de les taxes als propietaris dels animals de companyia que realitzin 
la inscripció en el cens durant les campanyes que dugui a terme el consistori.

Recollim d’aquesta manera una demanda de gran part de la ciutadania que ens demana un major control i més 
civisme en aquest tema. Nosaltres hem volgut anar més enllà i controlar, a més, quins gossos tenim al poble per 
evitar el seu possible abandonament i conseqüent maltractament. Agraïm també el treball conjunt amb la Protec-
tora d’Animals de Parets i dels veterinaris en l’elaboració del cens animal.

No tenim cap interès recaptatori amb aquesta modificació. Volem sensibilitzar els propietaris de gossos de la 
necessitat de ser encara més cívics i corregir hàbits pel bé del nostre poble i dels nostres veïns i veïnes.

Sergi Mingote

“Fer millor la vida de tots els paretans i les 
paretanes. Aquest és el nostre desig i és la 

nostra obligació”

“Volem sensibilitzar els propietaris de 
gossos de la necessitat de ser encara més 

cívics i corregir hàbits pel bé del nostre 
poble i dels nostres veïns i veïnes”

Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote

per als habitatges de lloguer que obtinguin la 
qualificació definitiva de protecció pública

El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès ha aprovat les Ordenances Fiscals per a 2016 
amb els vots a favor de PSC, CDC, l’abstenció de NOPP i Ciutadans i els vots en contra de 
SUMEM Parets i Ara Parets ERC. El document que recull les taxes i impostos que 
s’aplicaran l’any 2016 ha estat elaborat sota els criteris generals de congelació, reducció 
de la pressió fiscal i bonificacions per als col·lectius amb més necessitats.

Un dels aspectes més destacats és l’ajustament del tipus de gravamen de l’IBI, que es rebaixa en un 80% dels 
casos en un 0,005% i s’incrementa un 0,033% la resta Aquesta mesura suposarà al consistori una reducció 
d’ingressos en concepte d’Impost de Béns Immobles de 45.000 euros.

a les famílies nombroses

TAXA ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Reducció de la quota per la utilització de les instal•lacions esportives municipals per a la gent 
gran, que passarà a ser de 12,25€ trimestral o 4,09€ mensuals.

IMPOST DE CONSTRUCCIONS I OBRES
Bonificació del 90% per a les obres de rehabilitació d’edificis de més de 10 anys d’antiguitat que 
es facin per afavorir les condicions d’accés, ús i habitabilitat a persones amb discapacitat.

PREUS PÚBLICS PER A INSERCIÓ DE PUBLICITAT
Modificació dels preus públics per a insercions publicitàries als mitjans de comunicació munici-
pals, amb noves modalitats amb preus molt reduïts per donar a conèixer el teixit comercial local. 
Incorporació d’un nou espai publicitari 
al butlletí municipal Parets al dia, per import de 20€ mensuals en un format de Guia Comercial. 

TAXA RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA ALS MERCATS
Reducció del 50% de la quota per a les parades dels mercats de venda de productes alimentaris

TAXA CENS ANIMALS
100% de l’import del cens d’animals de companyia en el temps establert en les campanyes 
específiques 

TAXA ESCOLES BRESSOL 
Incorporació dels xecs o altres tipus de vals o tiquets emesos per les empreses amb les quals 
l’Ajuntament hagi signat contracte o conveni.

Com a principal novetat, destaca la modificació de l’ordenança reguladora 
de la taxa per la recollida de gossos i gats, que té l’objectiu d’evitar 
l’abandonament dels animals i dels excrements a la via pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impost de plusvàlua: exempció per execució hipotecària o dació en pagament

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

Ordenances Fiscals 2016:
congelació general de taxes
i impostos

Impost Bens Immobles

40%
de bonificació

50%
de subvenció

50%
de bonificació

50%
de bonificació

Rebaixa del 0,005% en el 80% dels rebuts

Increment del 0,033% en el 20% dels rebuts (de valor cadastral més baix)

Rebuts domiciliats:
fraccionament en 4 pagaments, els mesos de març, juny, octubre i desembre.

Bo
ni
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Noves bonificacions

Principal novetat

Bonificacions i ajuts socials

en els rebuts dels habitatges 
de protecció oficial

per als habitatges que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar

En aquest sentit, es concedirà una bonificació d’un 100% de les taxes 
als propietaris dels animals de companyia que realitzin la inscripció 
en el cens durant les campanyes que dugui a terme l’Ajuntament. 

S’estableix un cens animal a través de l’ADN amb una finalitat de sensibilització 
davant l’abandonament i per evitar comportaments incívics alhora que millorar la 
convivència ciutadana.

100%
de bonificació
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Les noves pistes de skate del Casal Cal Jardiner han estat 
les protagonistes, aquest mes de novembre, d’una jornada 
d’activitat per als aficionats a aquest esport.
Prop d’un centenar de persones van assistir a les compe-
ticions i demostracions dels rollers i bikers, dinamitzades 
per la marca urbana Bestial Wolf, i les sessions dels DJ 
Archi i Moon.

Un equipament consensuat amb el jovent
Les pistes, que han estat dissenyades en col·laboració 
amb els joves del casal, compten amb una desena d’ele-
ments pensats per gaudir del plaer i l’emoció de lliscar 

sobre un patinet o un monopatí.
L’equipament ha estat una de les demandes dels joves 
paretans que van participar en el procés ‘Digues la teva 
sobre Cal Jardiner’.
En aquest, sentit el regidor de Joventut, Miquel Pérez, 
posava de manifest la importància d’aquest espai: “Les 
noves pistes de skate permetran als joves de Parets gau-
dir d’un equipament de gran qualitat, dissenyat per als 
usuaris habituals d’aquest tipus de pistes. Tots els ska-
ters i els raiders tenen les pistes a tocar del Casal de Cal 
Jardiner, un fet que permet una interacció més gran entre 
el jovent i el casal”.

Jornada d’activitats a les pistes de skate de Cal Jardiner
Les activitats van estar dinamitzades per la marca urbana Bestial Wolf 

VIA PÚBLICA

Acollida als seleccionats per als Plans d’Ocupació
Aquest novembre ha tingut lloc la sessió d’acollida a les 
9 persones seleccionades inicialment a la nova convo-
catòria dels Plans d’Ocupació Local. En aquesta sessió, 
s’ha fet l’acollida a les persones seleccionades pels perfils 
d’auxiliars de la llar, conserge, dinamitzador juvenil, agent 
cívic, suport administratiu polivalent i informàtica. La se-
lecció restant tindrà lloc a partir del mes de desembre.

Campanya d’esporga de l’arbrat viari
Aquest mes de novembre s’iniciarà la campanya d’espor-
ga de l’arbrat als carrers del municipi, que anirà a càrrec 
de l’empresa Urbaser SA, que ha presentat la millor pro-
posta econòmica i organitzativa. L’actuació prevista per 
enguany afectarà un mínim de 5.000 arbres, situats a 
diferents carrers i places del municipi. El contracte preveu 
l’execució dels treballs amb 6 equips d’esporga; aquests 
recursos permetran assolir un major rendiment i minimit-
zaran el temps de les interrupcions viàries i les molèsties 
als veïns per raó de l’esporga. El cost d’aquest servei és 
de 129.269,50 euros i es preveu que els treballs finalitzin 
a mitjan gener. 

 Desenes de joves van gaudir de les exibicions i competicions que es van celebrar a les pistes, situades a l’exterior del Casal de Cal Jardiner

PLUSVÀLUAOCUPACIÓ

44 diplomes de la Fundació Idfo i l’SLOP
Els 44 participants en les accions formatives impulsades 
per l’SLOP i la Fundació Idfo han rebut, aquest mes de 
novembre, el diploma acreditatiu del seu aprenentatge. 
Aquest programa té l’objectiu d’ampliar l’itinerari forma-
tiu dels treballadors, reciclar coneixements i millorar les 
competències professionals per tal d’adquirir aptituds i 
capacitats que possibilitin l’èxit en la recerca de feina. 

CONCENTRACIÓ

Parets guarda silenci per les víctimes de París
El passat dilluns 16 de novembre, una setantena de per-
sones es van aplegar a la plaça de la Vila per guardar un 
minut de silenci en senyal de dol pels atemptats del 13 
de novembre passat a París. 
La ciutadania responia així a la crida institucional que, 
dos dies abans, emplaçava tothom a sumar-se a la lectu-
ra del manifest de rebuig dels fets ocorreguts a la capital 
francesa. 
L’equip de govern i els membres del consistori van evi-
denciar el seu rebuig al terrorisme i als fets que han com-
mocionat el món sencer amb l’elaboració d’un manifest 
institucional, consensuat per totes les forces polítiques 
de l’Ajuntament, que posava un èmfasi especial en el su-
port al poble francés i en la indignació de la població per 
aquests actes:“Els atemptats de París són un atac contra 
la humanitat, contra les persones, contra la vida i contra 
les llibertats.  El nostre pensament és per a les víctimes, 
els ostatges i les seves famílies. Compartim el seu dolor 
i la indignació pels actes de terror”.

FORMACIÓ

app
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta
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Recentment a Vic va constituir-se la Xarxa C17 formada 
per una trentena de municipis, empreses i entitats. 
Sergi Mingote, alcalde de Parets, assegura que “la consti-
tució de la Xarxa C17 com associació permetrà els muni-
cipis que en formem part treballar junts i encara amb més 
força. Alguns dels objectius destacats són generar més 
economia i ocupació. Per a Parets també són importants 
temes d’infraestructures com el desdoblament de la R3, 
que implicarà millores de comunicació, de freqüència de 
pas i d’horaris dels trens”.

El Consell Industrial de Parets, a la Xarxa
A més, el fet que Parets hagi promogut la iniciativa com 

Es constitueix l’associació de la Xarxa C17, amb una trentena de municipis
La Xarxa C17, de la qual forma part Parets, es constitueix com a associació i es presenta amb vuit projectes destacats

Campanya especial de vigilància per Nadal
La Policia Local de Parets ha engegat la campanya ex-
traordinària de vigilància coincidint amb l’època nadalen-
ca. Les accions se centren a reforçar la presència policial 
en les zones comercials; incidir en el respecte pels es-
tacionaments de minusvàlids i les càrregues i descàrre-
gues, i el control del trànsit en rotondes i vies principals.

PLUSVÀLUASEGURETAT
14.049 persones podran votar el 20 de desembre
14.049 ciutadans i ciutadanes de Parets podran exercir 
el seu dret a vot a les pròximes eleccions generals, que 
se celebraran el 20 de desembre.
En relació amb les anteriors eleccions, hi ha hagut un 
increment de 5 meses. 
L’ampliació prové de dividir en mesa A i mesa B les anti-
gues meses considerades com a U (úniques). En concret, 
l’increment del nombre de meses afecta els col·legis elec-
torals Lluís Piquer, que passa de tenir 6 meses a tenir-ne 
8; l’escola Pompeu Fabra, que passa de 2 meses a 4, i 
l’escola Pau Vila, que passa de tenir 4 meses a tenir-ne 
5. Així, el districte 02 006 es divideix en tres meses, A, B i 
C, per primera vegada en el nostre municipi. Els electors 
totals en aquests comicis són 14.049, distribuïts en 2 
districtes, 11 seccions, 5 col·legis electorals i 23 meses. 

PLUSVÀLUAELECCIONS

El Gran Recapte d’Aliments també a Parets
Parets se suma al Gran Recapte d’Aliments els dies 27 i 
28 de novembre. A la població, les donacions es podran 
fer als establiments Superservis, Sorli Discau, Mercadona 
i Aldi. Com cada any, els donatius haurien de ser, prefe-
rentment, de llegums, oli, sucre, llet, conserves de peix, 
farina, i aliments envasats de tota mena.

PLUSVÀLUASOLIDARITAT

1.- El desdoblament de la R3
Es manté la reivindicació de desdoblar la R3 que implicarà 
millores de comunicació, de freqüència de pas i d’horaris.

2.- Solucions a la carretera C-17
Guanyar en seguretat i fluïdesa de trànsit, amb el desdo-
blament de la via entre Lliçà d’Amunt i Parets.

3.- El Pla Director del Circuit de Velocitat
El model del Pla Director del Circuit reuneix el desenvolupa-
ment industrial, urbanístic i econòmic que es pot traslladar 
i implantar en el territori de la C-17.

4.- Els Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus 2026
Defensa la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona- Pi-
rineus amb un canvi del model turístic, que passi per la 
millora de les infraestructures de comunicació.

5.- Projectes europeus: d’especialització i competitivitat 
territorial
Impulsar el món del motor-esport, la salut i la metal·lúrgia 
com a projectes que tenen una interessant especialització 
i que són competents territorialment per formar part de 
projectes europeus.

6.- Polígons industrials: desplegament de la fibra òptica i 
els subministraments d’energia
Conèixer la realitat dels polígons industrials i treballar 
conjuntament en la millora dels polígons, el desplegament 
de la fibra òptica i la millora dels subministraments ener-
gètics.

7.- Impuls de la Formació Professional Dual
Treball constant en el camp del coneixement, l’educació i 
l’empresa a través de la FP Dual, amb un paper central de 
la Universitat de Vic.

8.- El transport públic en carretera
Impuls del transport públic a la C-17 amb el desplegament 
d’un Pla de transport de viatgers. 

del Consell Industrial, reconegut com a bona pràctica de 
desenvolupament econòmic, fa que Parets, juntament 
amb Ripoll, siguin els municipis que lideren l’eix de polí-
tica industrial en l’àmbit de la C-17.
La Xarxa C17 és un projecte territorial estratègic que es 
proposa coordinar els objectius i interessos comuns dels 
actors públics i privats que conflueixen en aquest espai 
productiu, i fomentar la seva col·laboració. Alhora, apos-
ten per la indústria com a valor imprescindible i treballen 
per desenvolupar els projectes clau indispensables per tal 
que el corredor de la C17 esdevingui un eix de promoció 
econòmica conjunta que permeti potenciar l’ocupació en 
el seu àmbits.

 Imatge dels alcaldes i representants d’empreses i institucions, a Vic, en l’assemblea constituent de la Xarxa C17

 Fotografia: Toni Torrillas

PROJECTES DESTACATS
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PARETS
ARREU DEL       MÓN

VII CONCURS LITERARI

Departament d’Acció Social i Ciutadania
Secretaria per a la Immigració

BASES PRINCIPALS
Cal ser major d’edat i constar al 

padró de Parets. 

Cal que el relat sigui en llengua 

catalana.

Cal centrar-se en el lema genèric 

Parets arreu del món, tot i que el 

tema pot ser lliure.

Cada participant només es pot 

presentar a una categoria.

BASES ESPECÍFIQUES RELAT
Extensió mínima de 2 pàgines i 

màxima de 4, a doble espai i lletra 

Arial cos 12, mida DIN-A4 per una 

sola cara.

BASES ESPECÍFIQUES POESIA
Extensió mínima de 14 versos i 

màxima de 35, lletra Arial en cos 

12 i mida del full DIN-A4.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini màxim de presentació és 

el 7 de desembre.

Cal entregar les obres impreses 

a l’OAC (Plaça de la Vila, 1), amb 

una instància, en un sobre tancat 

que contingui les dades personals 

i l’adreça de l’autor/a.

VEREDICTE
El veredicte es donarà a conèixer 

en un acte públic el dia 20 de 
desembre a la plaça de la Vila. 

PREMIS RELATS PREMIS POESIA
1er premi:  200 € 200 €

2on premi: 100 € 200 €

3er premi:    50 € 200 €

Consulteu les bases completes a

www.parets.cat

La comunicació en la 
recerca de feina: 
com diferenciar-te de la 
resta de candidatures
dies 1,2,3, desembre, 
de 9:30 a 13:30 hores.
Sala Cooperativa.

Nombre màxim participants: 15

Continguts

 Llenguatge verbal i no verbal a   

 l'entrevista de feina.

 Estratègies per una comunicació   

 efectiva.

 Intel·ligència interpersonal, empatia,  

 assertivitat, escolta activa.

 L'elevator pitch.

 Treballar el currículum en base al   

 posicionament personal.

Tallers
desembre 2015

Xarxes socials: 
comunica't i comparteix
10,11,14,15,16,17 desembre,
de 9:15 a 13:15 hores

Nombre màxim participants: 15

Continguts

 Donar-se d'alta a Facebook i   

 conèixer les seves funcions.

 Donar-se d'alta a Twitter i domini de  

 les seves funcions.

 Donar-se d'alta a Linkedin i domini   

 de les seves funcions.

    Xing / Instagram / Pinterest.

 Conèixer altres eines: dropbox,   

 freepik, google calendar, Skype...

Inscripcions
a l’SLOP
C/ Major, 1 · Tel. 93 573 88 96
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“Desmaterialització, fer més amb menys” és el títol de la 
Setmana de Prevenció de Residus 2015 que se celebra, 
fins al 29 de novembre, a tot Catalunya. 
Un any més, Parets del Vallès s’ha afegit a aquesta ini-
ciativa amb la campanya ‘Parets recicla’, que consta de 
diferents propostes: “A Parets, de residus, ni una engru-
na”, adreçada als escolars del municipi i “Reciclem bé, 
de la cuina al jardí”, amb activitats dirigides al públic en 
general. 
L’objectiu de la campanya és fomentar l’hàbit de reciclar, 
informar de manera pràctica i fer pedagogia tant per als 
escolars com per al públic familiar.
Amb aquesta finalitat, s’han fet diferents accions específi-
ques adreçades a tota la població, com ara enquestes so-
bre hàbits de compra i reciclatge, xerrades, tallers i repar-

timent de fulletons informatius i compost per a jardineria.
Pel que fa a les escoles, l’acció, coordinada conjunta-
ment pel Servei de Medi Ambient i el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament, ha consistit en el repartiment d’embolcalls 
reutilitzables per a entrepans “Boc’n’Roll”.
La campanya divulgativa sobre reducció de residus mit-
jançant informadors, que ja s’ha dut a terme als mercats 
itinerants de l’Eixample i el Barri Antic, continuarà aquest 
divendres, dia 27, a partir de les 9.30 h, a la zona comer-
cial del sector IVECO. 
Hi ha altres activitats adreçades al públic familiar, com la 
visita a la planta de digestió anaeròbica i compostatge del 
Consell de Residus del Vallès Oriental, una xerrada sobre 
residus al Casal Sant Jordi i el taller de Natura en família, 
a l’Escola de la Natura.

‘Parets Recicla’, campanya per reduir els residus
“A Parets, de residus, ni una engruna”, i “Reciclem bé, de la cuina al jardí” en són les accions específiques

Parets, amb la Mataró de TV3
Un any més, Parets del Vallès s’uneix de manera so-
lidària a la 24a edició de la Marató de TV3, dedicada 
aquest any a la diabetis i l’obesitat.

Els equipaments municipals i establiments privats 
han organitzat diferents activitats que es recullen a 
la pàgina de la Fundació:

Biblioteca Can Rajoler- Un arbre de mans 
La biblioteca crearà un arbre gegant que anirà omplint 
amb les mans que cada persona compri al preu sim-
bòlic d’1 €. Tothom que hi participi entrarà en el sor-
teig d’una panera amb productes literaris i de papere-
ria, gràcies a l’aportació de diferents comerços. El dia 
15 de desembre es farà el sorteig dels guanyadors.

Casals Municipals de Gent Gran - Playbacks
El dissabte 12 de desembre, a les 17.30 h, el Teatre 
Can Rajoler acollirà l’actuació del grup La Il·lusió no 
té Edat que oferirà l’espectacle de playback ‘Asúcar’, 
en benefici de la Marató.

Institut Torre de Malla- Super COR: mercat solidari
Super COR és un mercat d’objectes de 2a mà que els 
alumnes de 3r d’ESO han recollit entre tota la comu-
nitat educativa i que es posaran a la venda a un preu 
d’entre 0,50 i 5 euros. El Super COR es farà davant 
del CAP Parets, l’11 de desembre, a partir de les 10 h.

Restaurant IVECA - Sopar solidari
Finalment, el divendres 11 de desembre, a partir de les 
20 h, el Restaurant IVECA proposa un sopar popular 
per recaptar diners per a La Marató de TV3.

SOLIDARITAT

Utilitza la deixalleria i emporta’t el teu llibre!
La xarxa de deixalleries comarcal promou un any més 
l’activitat DeixaLlibres, l’objectiu de la qual és reutilitzar 
llibres usats provinents d’aquestes instal·lacions i do-
nar-los una nova vida perquè puguin tornar a ser llegits. 
Aquesta és una iniciativa del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental en el marc de la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Residus.

PLUSVÀLUARECICLATGE

Passejada solidària canina, aquest diumenge
L’Associació Protectora d’Animals de Parets organitza, 
aquest diumenge 29 de novembre, a partir de les 11 del 
matí, una passejada solidària canina. La caminada sortirà 
del pavelló d’esports i tindrà un recorregut pel passeig 
Fluvial d’una hora de durada. L’objectiu és recaptar fons 
per a l’esterilització de les colònies de gats del carrer i 
pel manteniment i cura de gossos que tenen en adopció.

PLUSVÀLUAENTITATS

L’Escola de la Natura, llar provisional d’una òliba 
L’Escola de la Natura ha estat la llar provisional d’una òli-
ba (Tyto alba) recollida per la Policia Local en la zona del 
polígon Llevant de Parets. L’animal es trobava desorientat 
i volava amb dificultat, però no tenia cap ferida. L’òliba va 
ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna Salvat-
ge de Torreferrussa. Quan comprovin que s’alimenta bé i 
hagi reforçat la musculatura, serà alliberada.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT
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Tallers de natura
               en família

Divendres
27 de novembre Divendres

11 de desembre

Reciclatge
de samarretes Ens preparem

per Nadal

Adreçats a grups familiars amb nens de 6 a 10 anys

Horari:  De 17.30 a 19.30 h
Preu taller:  4€ no residents (2€ residents a Parets)
Lloc: Escola de la Natura
Per confirmar la reserva cal fer el pagament de l’activitat
Els menors han de venir acompanyats per un adult.

TARDOR 2015

DADES DELS TALLERS

INFORMACIÓ

Escola de la Natura
C. Galende,12  
Tel.: 93 562 17 94 - 
A/e: escola.natura@parets.cat 
Twitter: @escolanatura 
Facebook: http://www.facebook.com/escolanatura

INSCRIPCIONS

web: escolanatura.parets.cat

Exposició

El tabac 
al descobert

Ens enganyen?
Enganxa?

Em cansaré
abans?

Que porta 
què?

del 17 de novembre a l’11 de desembre

Exposició cedida pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona

CONCURS DE 
PESSEBRES 
FAMILIARS 
2015

4t

a Parets

 Participants. Podrà participar-hi tothom que visqui a   
 Parets. Els pessebres s’han de muntar a casa                              

 Tema. Pessebre tradicional en versió lliure

 Mida. Les mides poden ser il·limitades

 Inscripció. Fins al 15 de desembre. 
 Envia les dades del full d’inscripció a l’adreça següent:   
 Agrupació Pessebrista Parets
 Av. Catalunya, 211
 08150 Parets del Vallès (Barcelona)      
 o bé al correu electrònic: paretspessebre@gmail.com   

Exposició. S’inclourà una foto del pessebre participant en 
l’exposició del Pessebre Monumental

Puntuació. Del 16 al 22 de desembre, un jurat puntuarà els 
pessebres prèvia trucada telefònica per concertar la visita

Premi. Es lliurarà el diumenge 31 de gener, a les 11 h, a la Sala 
Serra Cooperativa

Categories. Tan sols hi haurà una sola categoria “FAMILIAR” amb 
tres premis. Queda a lliure disposició que l’Agrupació pugui fer 
entrega d’un altre premi extra, segons cregui 
convenient

Jurat. El jurat estarà format per diferents membres de 
l’Agrupació Pessebrista 

Veredicte i bases. El fet de participar en aquest concurs 
pressuposa l’aceptació d’aquestes bases i les decisions que 
adopti el jurat.
Qualsevol altra qüestió que no estigui recollida en aquestes 
bases será resolta per la junta de l’Agrupació Pessebrista Parets

BASES

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms........................................................................................................

Adreça.......................................................................................................................

.......................................................................................Telèfon................................

Correu electrònic....................................................................................................

*També es pot fer on line a la web www.pessebreparets.cat

NOTA: Les bases completes les trobareu a la web: www.pessebreparets.cat
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La Fira Nadal, punt àlgid de la campanya comercial ‘enNadala’t a Parets’
El 20 de desembre, a la plaça de la Vila, de 10 a 15h: 1a trobada de tions, cantada de nadales, patge reial, castells i paradetes comercials

‘enNadala’t a Parets’ és l’eslògan de la campanya comer-
cial de la nova entitat ASIC Parets, que ja té més de 70 
associats, i que està treballant conjuntament per poten-
ciar el comerç  local i de proximitat. Coincidint amb les 
festes nadalenques han dissenyat tot un seguit d’accions, 
tant en l’àmbit comercial com en el lleure, que arrenquen 
la segona setmana de desembre i que tindrà el seu punt 
àlgid amb una Fira de Nadal renovada.

5 hores d’activitats: concursos, música, castells i compres
Apunteu el 20 de desembre a les vostres agendes. No 
caldrà sortir de Parets perquè aquí ho trobareu tot: mú-
sica, concursos, tradicions i compres, tot en un sol espai: 
la plaça de la Vila. 

De 10 a 15h es faran activitats diverses: 
-Esmorzar popular
-I Trobada de tions de Parets
-Cantada de Nadales a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música i el Centre d’Estudis Musicals Maria Grever
-Actuació de la nova colla castellera Manyacs de Parets
-Patge reial: recollida de cartes per als Reis
-Paradetes dels establiments associats a ASIC Parets

Primera trobada de tions de Parets 
En el marc de la celebració, s’ha organitzat la primera 
trobada de tions de Parets, un concurs en què es premiarà 
el tió més divertit i original. Des de bon matí es podran 
portar els tions de casa per exposar-los. Un jurat format 

per la Junta d’ASIC Parets valorarà quin tió és mereixe-
dor del premi. Alhora, es pot recollir un tiquet a qualsevol 
dels establiments associats per fer cagar el tió de manera 
gratuïta.

Desembre de descomptes i promocions
Durant el mes de desembre, ASIC Parets donarà a conèi-
xer tots els descomptes i promocions inclosos en la cam-
panya enNadala’t a Parets. També n’informaran a través 
de la seva página de Facebook ASIC Parets Associació.

Els comerços i  serveis que vulguin participar 
a la Fira de Nadal poden fer-ho contactant 

al telèfon 93 573 96 96 
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desembre
6 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Neus Català

Un homenatge al sacrifici i a la lluita d’una 

dona compromesa amb la justicia, les 

llibertats i la defensa dels drets humans.

de Carme Martí

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1 h 5’ 
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Un cel de plom

novembre
29 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Stop!

El Grup de Teatre Jove de Parets 
ens ofereix una representació 
contra la violència de gènere

de Padi Padilla

Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

Durada: 1h 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Gratis amb
el Carnet AMIC

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

desembre12 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

Amor

Un divertidíssim 
monòleg que us farà 
riure des del primer 

moment, amb un geni 
de l’Stand-up

Raúl Pérez

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

a primera
risa
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El Racó de les Brases i La Salut, guardonats al Gastrotapes
Prop de 500 comensals han participat en aquesta primera edició de la ruta gastronòmica a Parets Encesa dels llums de Nadal, el 4 de desembre

El pròxim 4 de desembre, l’Ajuntament farà l’encesa de 
l’enllumenat de Nadal, que es mantindrà fins al 6 de ge-
ner, de 17.30 h a 22.30 h. El consistori segueix l’aposta 
per l’estalvi energètic i la reducció de la contaminació 
lumínica, i ha substituït la majoria de llums tradicionals 
per dispositius de sistema LED més sostenibles.

Grifols augmenta els beneficis en un 18%
En els primers nou mesos de 2015, el grup Grifols, amb 
seu a Parets, ha augmentat les vendes i els beneficis 
prop d’un 18% respecte de l’any anterior. Així ho ha fet 
públic la farmacèutica en un comunicat on s’han donat 
a conéixer els resultats del tercer trimentre de l’any. 

La Cambra de Comerç guardona Zanini
La Cambra de Comerç de Barcelona ha guardonat 
l’empresa Zanini pels seus 50 anys de trajectòria 
empresarial. Aquesta distinció es lliura per retre ho-
menatge a empreses amb una llarga trajectòria i que 
aquest any celebren un aniversari rellevant. 

Laser Mimar es trasllada a Parets
L’empresa Laser Mimar, dedicada a la caldereria i 
planxisteria, trasllada les seves instal·lacions al Sector 
Autopista de Parets. La inauguració oficial de la nova 
planta tindrà lloc avui, a les 19 h, i comptarà amb la 
presència de Miquel Camps, president de PIMEC Joves 
i de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote.

Subvencions per a la contractació d’aturats
El pròxim 31 de desembre finalitzarà el termini per 
sol·licitar la subvenció per a les empreses que con-
tractin persones aturades inscrites a l’SLOP. La docu-
mentació s’haurà de presentar a les oficines de l’OAC 
o bé telemàticament. Les bases complertes a la web 
www.parets.cat.

EN 2 MINUTS...

En la primera edició del 
Gastrotapes Parets, el res-
taurant La Salut, represen-
tat per Olga Guixà, ha gua-
nyat el premi a la tapa més 
elaborada, amb una coca 
de sardines amb ceba con-
fitada. Per la seva banda, 
El Racó de les Brases, amb 
José López al capdavant, ha 
estat el guanyador del pre-
mi a la tapa més popular, 
amb unes làmines de se-
cret i pernil ibèric brassejat 
al cafè de París. 

Onze comerços dedicats 
a la restauració i a l’ali-
mentació han participat en 
aquesta ruta, on els clients 
han pogut tastar i votar les 
tapes que cada establiment 
ha presentat al concurs. 
L’activitat ha motivat molt 

a tots els negocis partici-
pants, que han vist com els 
seus locals han rebut nous 
clients amb motiu d’aques-
ta iniciativa. En aquesta pri-
mera edició, els restaurants 
que formaven part de la ruta 
han servit prop de 2.000 ta-
pes, elaborades especial-
ment per a l’ocasió.

Altres participants també 
van sortir amb bon regust 
de boca en rebre guardons 
com el sopar per a dues 
persones que es va endur 
Manuel Díaz, un val de com-
pra a les botigues de Parets 
per a Gisela Martín i un curs 
de cuina per a Núria Vila. 
En total, 115 persones van 
prendre part del concurs per 
avaluar les creacions gas-
tronòmiques.

Els premis els van entregar l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, el regidor Antoni Fernández, el president del 
Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, David Vázquez, i 
membres d’ASIC Parets Associació. Tots ells han mani-
festat que la ruta Gastrotapes ha estat un èxit i pensen 
que la iniciativa es podrà repetir, això sí, el pròxim any, 
perquè ja se sap que un bon dinar fa de bon esperar.

Nou taller per a emprenedors a La Marineta
No et surten els números? Revisa i reinventa el teu model 
de negoci. Aquest és el títol del nou taller impulsat pel 
Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Parets que es 
farà el pròxim dijous, 3 de desembre, a partir de les 9.30 h, 
al Centre de Recursos Empresarials La Marineta. El taller 
anirà a càrrec d’Anna Vinyals Rioja i Artur Massana.
L’objectiu de la sessió informativa és presentar de manera 
pràctica i experiencial una nova eina d’anàlisi, diagnòstic 
i creació de nous models de negoci, el ‘Business Model 
Canvas’. El contingut del curs contesta preguntes tan im-
portants com ara què és i què no és un model de negoci i 
perquè ens hauria d’importar; quins són els millors canals 
de comunicació; quines són les relacions que es volen 
establir amb els clients o els actius clau.
Les inscripcions al taller es poden realitzar de manera 
gratuïta per mitjà de l’adreça electrònica promocio.eco-
nomica@parets.cat.

PLUSVÀLUATALLERS

Emprenedoria i robòtica a la Fira de Nadal
El Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Parets par-
ticiparà activament a la Fira de Nadal amb tallers de tec-
nologia i robòtica que estaran presents durant tot el matí 
a la plaça de la Vila.
Per mitjà de jocs, tallers i tota mena d’elements per es-
timular la creativitat dels més petits, l’estand del servei 

PLUSVÀLUAEMPRENEDORIA
posarà a disposició dels nens i nenes un ampli ventall 
d’elements amb l’objectiu de fomentar-los l’interès per 
la tecnologia i apropar-los la ciència i captar l’interès de 
joves i infants en activitats tecnològicament creatives.
Durant el matí es podrà participar en tallers temàtics so-
bre el Nadal, els cotxes de carreres, el taller creatiu Learn 
to learn o en activitats com el Littlebit+Lego, el Lego 
Mindstorm o el Fishertecnik.

Una aposta per les generacions futures
Aquesta és una iniciativa pedagògica del Servei 
d’Emprenedoria que aposta per fer arribar als més pe-
tits l’aprenentatge dels valors i el desenvolupament 
d’habilitats i competències bàsiques d’emprenedoria 
com la col·laboració, la comunicació o la creativitat. Al-
hora, la finalitat és ajudar a formar una pròxima generació 
d’innovadors i emprenedors tecnològicament creatius i 
que puguin desenvolupar-se amb èxit en un entorn global.
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L’etiquetatge dels aliments: l’ou
És fonamental que estiguem ben informats sobre les condicions higièniques, el valor 
nutritiu, l’origen, la transformació, la composició, la manipulació i la conservació dels 
productes alimentaris.
 
L’etiqueta d’un aliment és normalment la primera font d’informació que ens arriba i ens 
ha de proporcionar unes dades mínimes que facilitin la tria d’un producte o d’un altre. 

Per això, avui us parlem d’un producte que té un etiquetatge especial: l’ou. 
Els ous es classifiquen en tres categories, però només els de categoria A o “ous fres-
cos” són aptes per al consum humà directe. 

Els ous de la categoria A es classifiquen segons el seu pes en: 
 - Supergrans o XL: de 73 grams o més.  
 - Grans o L: entre 63 i 73 grams.  
 - Mitjans o M: entre 53 i 63 grams.  
 - Petits o S: menys de 53 grams. 

Tots els ous de la categoria A han d’anar marcats obligatòriament amb un codi imprès 
sobre la closca que expressi el sistema de cria, el país d’origen i el número distintiu 
del productor: 

Per exemple: 3ES64010496
 1r. dígit: codi del sistema de cria:  
 0... ous de producció ecològica  
 1... ous de gallines camperoles  
 2... ous de gallines criades en sòl  
 3... ous de gallines criades en gàbia  
 2n. i 3r. dígits: codi de l’Estat membre de la Unió Europea del qual procedeixen
 els ous (ES en cas d’Espanya).  

Dígits següents: codi de la província (2 dígits), del municipi (3 dí-
gits), de l’explotació o granja (la resta de dígits). 

CONSUM

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

207 comerços s’adhereixen a la mediació i l’arbitratge

El mes d’abril, l’Ajuntament de Parets va posar en marxa una nova campanya d’adhesió 
a l’arbitratge i a la mediació en consum adreçada als comerços i botigues del municipi. 
En una primera fase, que va durar aproximadament un mes, tècnics del Servei de Con-
sum de la Diputació de Barcelona es van encarregar de formar el personal adscrit a la 
campanya. Aquesta formació va incidir sobretot en temes generals de consum i espe-
cíficament sobre els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes en l’àmbit del 
consum (la mediació i l’arbitratge).
En una segona fase es van concertar visites i entrevistes amb els titulars dels comerços, 
empreses i professionals per tal de donar-los a conéixer la campanya i els avantat-
ges d’estar adherits tant a l’arbitratge com a la mediació. Per finalitzar, es va facili-
tar als comerços adherits els distintius identificadors i actualment s’està treballant en 
l’actualització de dades i la incorporació dels comerços adherits al web municipal. 

El 50% dels comerços de Parets s’han adherit a la campanya impulsada per l’SCAC
La campanya ha tingut una gran acollida per part del comerç local i els resultats han 
estat molt satisfactoris. Del total de comerços visitats, més d’un 50% s’han adherit tant 
a la mediació com a l’arbitratge. En total 207 comerços s’hi han adherit, entre els quals 
podem destacar 38 perruqueries i centres d’estètica, 37 establiments de restauració, 
25 d’alimentació, 14 de salut i farmàcies, 14 tallers o botigues de vehicles, 10 de tèxtil 
o moda i d’altres com serveis professionals, sabateries, informàtica, animals de com-
panyia, gestories, venda de electrodomèstics, ferreteries, fusteries, immobiliàries, etc. 

ACORDS 

NOUS TALENTSNOU COMERÇ

Casallar és la nova botiga de de-
coració i complements per a la 
llar,  que s’ha inaugurat aquest 
mes de novembre a l’espai co-
mercial del sector Iveco.
A Casallar es pot trobar pe-
tit electrodomèstic, parament 
de la llar, ordenació, mobiliari, 
il·luminació, bany, cuina, neteja 
o, en aquestes dates, tota mena 
de complements per a la deco-
ració nadalenca.

El nou centre va comptar amb una visita institucional i el tradicional tall de la cinta 
inaugural per part de l’alcalde, Sergi Mingote, a qui acompanyaven altres autoritats 
municipals. 

S’inaugura la nova botiga Casallar al sector comercial Iveco

El grup empresarial Freuden-
berg, amb seu a Parets del Va-
llès, ha obert la convocatòria per 
a la segona edició del concurs 
‘Una idea para Freudenberg’. 
Tal com va passar l’any 2013, 
el projecte ha estat impulsat en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
i l’Institut Torre de Malla.
En el marc del projecte, els 
alumnes van poder visitar les 
instal·lacions de l’empresa per 

tal de conèixer de prop el procés de producció d’aquesta companyia.
Com en l’edició de 2013, els guanyadors a la millor idea obtindran una estada a la seu 
de Freudenberg a Weinheim, Alemania. 

Segona edició del concurs ’Una idea para Freudenberg’
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D’acord amb les dades i l’estudi de planificació sobre el 
cens de naixements, la Generalitat ha posat sobre la tau-
la la necessitat de suprimir una línia de P3 a Parets del 
Vallès per al curs 2016-2017. 
En una reunió mantinguda a finals d’octubre entre l’Ajun-
tament i els Serveis Territorials Vallès Oriental-Maresme, 
es va donar a conèixer un estudi relatiu a les dades de 
naixement al municipi, del qual es desprèn una menor 
necessitat d’oferir places escolars de P3. En aquest sentit, 
plantegen que els dos centres educatius susceptibles de 
perdre la línia serien les escoles Lluís Piquer o Pau Vila.

Disconformitat del municipi davant el possible tancament
Des del primer moment, el consistori ha manifestat la 
seva disconformitat i s’està a l’espera de poder mantenir 
una reunió amb la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, 

La Generalitat planteja el tancament d’una línia de P3 a Parets
Ajuntament, direccions de les escoles i AMPAS treballen conjuntament per evitar el tancament

per tal d’abordar la problemàtica i poder treballar amb 
propostes alternatives al tancament de cap línia.
Els grups municipals que formen el Plenari de l’Ajunta-
ment, direccions de totes les escoles de Parets i les AMPA 
treballaran conjuntament amb propostes per evitar que 
es suprimeixi cap línia escolar al municipi. Ja s’han ini-
ciat accions i el pròxim 2 de desembre, el Consell Escolar 
Municipal tractarà aquesta qüestió.
A l’espera de plantejar a la consellera les propostes alter-
natives, l’Ajuntament ja ha mantingut una trobada amb el 
diputat delegat d’educació de la Diputació de Barcelona, 
Rafael Homet, que ha mostrat el seu suport al manteni-
ment de la línia. 
D’altra banda, s’han mantingut converses amb altres 
municipis de l’entorn, com ara Montmeló i Mollet, que es 
troben en situacions similars. 

Eduquem en família: taller sobre l’ús d’internet
El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets ofe-
reix un nou taller per donar eines a les famílies per a 
l’educació dels nens i les nenes. El taller, que porta per 
nom “Estratègia familiar en l’ús més segur d’internet i 
les xarxes socials”, s’imparteix avui, 26 de novembre, 
a les 18 h, a l’institut La Sínia, i pretén mostrar aquells 
aspectes a tenir en compte a l’hora d’utilitzar aquests 
elements per part dels menors d’edat. L’activitat es di-
rigeix al conjunt familiar, és per això que es pot assistir 
amb els fills i les filles. Les places són limitades i es 
poden reservar a través de l’adreça de correu elec-
trònic xef.educacio.parets@gmail.com. Les persones 
amb infants a càrrec seu poden demanar servei de 
cangur indicant el nom i l’edat del menor.

RAP107, des de la mirada dels escolars
En el marc de la celebració dels 35 anys de vida de la 
ràdio municipal de Parets, RAP107, l’emissora ha vol-
gut implicar els alumnes de Parets en la creació d’una 
nova imatge per a l’ocasió. Els estudiants de primària 
i secundària dels diferents centres poden participar 
creant la imatge commemorativa de l’aniversari de la 
ràdio del nostre poble. RAP107, que va néixer l’11 de 
setembre de 1980, va ser la desena emissora munici-
pal a Catalunya i la segona al Vallès Oriental.

Bona resposta a la recollida d’articles solidaris
La Federació Coordinadora d’Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes de Parets (CAMPA) ha conclòs la 
campanya de recollida d’articles necessaris per a les 
famílies necessitades. Cada escola ha tingut assignat 
un producte relacionat amb la neteja de la llar i la hi-
giene personal. Tot el que s’ha recaptat s’ha destinat 
a Càritas Parets. La coordinadora d’AMPA es mostra 
satisfeta per la col·laboració que han rebut i recorden 
que realitzen aquesta campanya trimestralment.

EN 2 MINUTS...

ESCOLAXEF

La Xarxa de debat Educatiu amb i per a 
les Famílies (XEF) ha elaborat un nou ca-
lendari per al 2016. Aquest calendari té la 
particularitat d’assenyalar totes les festes 
escolars amb imatges que, com a nove-
tat, han estat creades per la il·lustradora 

Nou calendari 2016 de la XEF, amb il·lustracions de Núria Coll Gigafulla: fotografia amb escolars i mestres de l’escola Pau Vila
Núria Coll. L’objectiu és donar a conèixer 
les activitats que duu a terme la xarxa, 
difondre la cultura popular, les festes i 
les tradicions, tant les catalanes com les 
pròpies del municipi. El calendari incor-
pora dites, refranys i recomanacions ex-
tretes dels llibrets temàtics que edita la 
Xarxa, en els quals donen orientacions per 
acompanyar el procés educatiu. El pròxim 
quadern tindrà com a tema principal les 
xarxes socials.

La XEF, també a xarxes socials
Des de l’abril de 2015, la XEF està present 
a Facebook sota el nom Xarxa de debat 
Educatiu amb i per a les Famílies Parets 
del Vallès.

Amb motiu de la Castanyada 2015, el pas-
sat 30 d’octubre, tots els alumnes i mes-
tres de l’escola municipal Pau Vila van 
participar en una activitat conjunta en el 
marc de les accions relacionades amb la 
tardor i les tradicions catalanes. 

Per a l’ocasió van plantejar fer una foto-
grafia gegant. 
El resultat va ser una imatge que repre-
senta una gigafulla de plataner. 
La iniciativa va sorgir de la comissió de 
festes de l’escola i ha tingut molt bona 
acollida per part dels estudiants i docents. 
Per poder realitzar aquesta obra artística, 
prèviament va ser necessari dibuixar la 
figura a terra, que els va permetre delimi-
tar les referències a l’hora de situar cada 
persona. 
Un cop feta la silueta, immortalitzar la fo-
tografia va ser només qüestió de vint mi-
nuts. El resultat és la imatge a vista d’ocell 
que il·lustra aquesta notícia, anomenada 
la Gigafulla.
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Can Rajoler acull la presentació del llibre Orígens Destins
L’acte va comptar amb prop de 200 assistents, entre els quals es trobaven alguns dels protagonistes

“Orígens Destins és un projecte humà. És un vincle estret 
i sentit entre els pobles de Chilluévar, Santo Tomé i Pa-
rets del Vallès que neix de l’agermanament entre els tres 
municipis, amb la pretensió de ser un fil d’unió directe per 
mantenir vives les arrels”. Amb aquestes paraules, l’alcal-
de de Parets, Sergi Mingote, iniciava la seva intervenció 
durant la presentació del llibre Orígens Destins, que va 
tenir lloc a mitjan novembre, al Teatre Can Rajoler.

El fenomen migratori a Parets del 1950 al 1980
El volum, editat per l’Ajuntament de Parets amb la col-
laboració de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, 
explica el fenomen migratori a Parets entre els anys 1950 
i 1980. Està estructurat en diferents apartats que ens si-
tuen en el context social, econòmic i cultural de l’època 

per oferir-nos una visió global del fet migratori. Per mitjà 
d’entrevistes ens narra, en paraules dels protagonistes, 
com van viure aquesta experiència.
Orígens Destins ha estat elaborat per Glòria Campoy Co-
llado, Alícia Pozo Figueroa, Marc Aibar Colomé i Mercè 
Alcayna Alarcón que, durant la presentació, van fer un 
repàs al contingut i l’estructura del llibre i van agrair als 
participants la seva col·laboració. 
El projecte neix d’un treball de recerca elaborat pel paretà 
Marc Aibar, que va donar peu a un estudi molt més ampli 
i, posteriorment, a un documental i al llibre. 
En aquest sentit, Aibar es mostrava molt satisfet i mani-
festava com “el projecte neix d’una inquietud personal, 
que des de ben petit em va a empènyer a saber més sobre 
les meves arrels i les de la meva família.”

La vallesana Sílvia Ferran mostra la realitat de la vida a Síria en una exposició fotogràfica
Aquest mes de novembre s’ha pogut veure a Can Rajoler l’exposició de fotografies “Parets amb els refugiats”, de la 
vallesana Sílvia Ferran. La pretensió de la mostra ha estat ensenyar la realitat que viuen els infants a Qaa, un enclava-
ment situat al Líban, a només 100 metres de la frontera de Síria, que pateix les conseqüències de les lluites armades. 
Les fotografies es van realitzar durant una estada de l’autora al territori on va poder comprovar les seqüeles de la 
guerra. L’exposició ha estat plantejada amb un doble objectiu: mostrar la vida real d’aquells que viuen aquest tipus 
de situacions i, alhora, difondre una perspectiva d’optimisme i esperança als qui treballen perquè els menors puguin 
gaudir de la seva infància.

EXPOSICIÓ

 La presentació va comptar amb la presència dels autors i la participació de l’Escola Municipal de Música de Parets i del CEM Maria Grever

Parets no tolera la violència de gènere
La XV edició de la campanya Prou d’hòsties contra la 
violència masclista ha registrat una alta participació.
Enguany, s’han organitzat un gran nombre d’activitats, 
destinades a totes les edats, per tal de conscienciar 
la població sobre aquest tema, molt present a la 
societat i contra el qual es lluita activament des de   
l’Ajuntament.
Els actes han dedicat una atenció especial als infants 
i els adolescents, atesa la importància que els més 
joves prenguin consciència de la problemàtica que 
suposa la violència de gènere en totes les seves for-
mes i manifestacions.
Les activitats han estat, entre d’altres, un concert amb 
l’actuació de Roe Delgado, amb una bona afluència de 
públic, tallers, exposicions, obres de teatre, lectures 
als centres, o l’hora del conte especial a la biblioteca 
Can Rajoler.
Els últims actes previstos a la campanya es faran 
aquest diumenge, 29 de novembre, a les 18.30 h, amb 
l’obra de teatre Stop!, i les càpsules educatives sobre 
gènere i diferències, que tindran lloc el pròxim 12 de 
desembre al Casal de Joves Cal Jardiner.

IGUALTAT

Es presenta el vídeo de la colla de Gitanes
El 28 de novembre, a les 19 h, al Teatre Can Rajoler, tin-
drà lloc la presentació del vídeo que la colla Les  Gitanes 
de Parets ha realitzat amb motiu dels seus 40 anys de 
ball ininterromput. 
El vídeo és un recull de moments importants d’aquesta 
associació on es mostren diferents reunions, assajos i 
les ballades que es van realitzar a la festa de l’aniversari 
de la colla d’aquest any, on es van reunir més de 150 
persones entre balladors i antics membres de l’entitat. 
Al vídeo també hi participen els alumnes de les escoles 
Pau Vila i Nostra Senyora de Montserrat, que van fer un 
ball el dia de la festa. Per la seva banda, els alumnes del 
Vila Parietes van fer uns dibuixos, alguns dels quals van 
ser exposats al mural el 4 d’octubre, en l’acte comme-
moratiu de l’efemèride.
La pròxima actuació del ball de Gitanes serà el 5 de de-
sembre, amb motiu de la inauguració del pessebre.

PLUSVÀLUAENTITATS

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE
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Concerts nadalencs de l’Escola de Música
Durant el mes de desembre, l’Escola Municipal de 
Música oferirà diferents concerts a Parets. La pri-
mera actuació tindrà lloc el 15 de desembre a les 
17 h, a la residència d’avis Pedra Serrada. El dijous 
17 de desembre, els alumnes d’instruments indi-
viduals i petit format faran una audició a l’auditori 
de la mateixa escola a les 20 h. El 20 de desembre, 
amb motiu de la Fira de Nadal, es farà un concert 
a l’església Sant Esteve a les 12 h. La darrera ac-
tuació de l’any serà el tradicional concert de Nadal, 
que es farà el 22 de desembre, a les 19 h, al Teatre 
Can Rajoler, amb orquestres, conjunts instrumen-
tals i corals.

Parets acull la Diada de Romania 2015
L’Associació per la difusió de la cultura romanesa 
celebra una nova diada de Romania. L’edició d’en-
guany tindrà lloc a la sala Basart de la Cooperativa 
el diumenge 29 de novembre, a partir de les 18 h. 
El programa de la festa inclou un seguit de mani-
festacions de la cultura romanesa.

Exposició de Vicente Gimeno a Can Rajoler
Del 27 de novembre al 13 de desembre la Sala d’ex-
posicions de Can Rajoler acull una mostra d’olis 
del pintor Vicente Gimeno Ripoll, mereixedor de 
diversos reconeixements per les seves obres. Les 
principals pintures de l’artista es troben repartides 
principalment a Catalunya, Saragossa i Bèlgica. 

Festival al Teatre Can Butjosa
Dissabte 28 de novembre, a les 18 h, se celebrarà 
al Teatre Can Butjosa un festival que organitzen 
conjuntament el Centre d’Estudis Musicals Maria 
Grever i l’Associació Catalana de Síndrome de Wi-
lliams.  Aquesta entitat  té com a objectiu potenciar 
l’àmbit educatiu, laboral i d’habitatge de les per-
sones que pateixen aquesta síndrome, un trastorn 
genètic causat per la pèrdua de material genètic en 
el cromosoma 7.

Parets celebra el dia del migrant
‘Migrants forçats versus refugiats: una explicació 
de la crisi’ és el títol d’una xerrada programada per 
al divendres 18 de desembre, a la sala Basart Coo-
perativa, que anirà a càrrec de José Javier Ordóñez. 
D’altra banda, el diumenge 20 de desembre, de 10 
a 13 h, es faran tallers interculturals a la plaça de 
la Vila. Les activitats es complementen amb el lliu-
rament dels premis literaris ‘Parets arreu del món’.

Sopar benèfic de Parets contra el Càncer
El 27 de novembre, l’entitat Parets contra el Càncer 
organitza un sopar benèfic a la Sala Basart de la 
Cooperativa. A les 20.30 h es farà un concert ofert 
per l’Associació Amics de l’Òpera i a les 21.30 h 
tindrà lloc el sopar, a càrrec del restaurant La Salut. 
Els beneficis es destinaran als serveis de l’entitat.

EN 2 MINUTS...

L’Agrupació Pessebrista de Parets està enllestint els dar-
rers detalls del pessebre monumental, que es podrà visi-
tar del 5 de desembre al 25 de gener a l’espai situat sota 
la plaça de la Vila. L’edició d’enguany tindrà com a prota-
gonistes diferents escenes molt elaborades que recreen 
la realitat paisatgística sense utilitzar efectes especials.
El muntatge no té una temàtica específica, sinó que re-
produeix paisatges muntanyosos i verds amb efectes na-
turals d’aigua i seqüències que interpretaran tant el dia 
com la nit. El pessebre compta amb més de 500 figures 
incorporades a una plataforma que recorda la tradició de 
pessebres amb caires casolans i acollidors.

El pròxim dissabte 5 de desembre, a les 11 h, es farà la 
inauguració oficial amb algunes novetats destacades. 
L’acte, que es durà a terme a la plaça de la Vila, comp-
tarà amb la participació de Les Gitanes de Parets ,que 
s’encarregaran de donar la benvinguda al pessebre amb 
una ballada. Aquesta representació anirà acompanyada 
de l’actuació dels Castellers de Caldes de Montbui, els 
Manyacs de Parets i el CEM Maria Grever.
Un cop finalitzin les actuacions, es donarà per iniciat el 
període en què els ciutadans poden visitar el pessebre de 
Parets. L’agrupació ja ha rebut diferents sol·licituds de 
visita en grup de les escoles del municipi. 

El pessebre arriba amb ganes de tradició i festa
El 5 de desembre, castellers, músics i gitanes donaran la benvinguda a un pessebre clàssic

L’Agrupació Pessebrista de Parets participa en el taller 
‘Working Progress’ del Centre d’Artesania de Catalunya, 
on diversos municipis mostren com es fa el muntatge 
d’un pessebre de 3x3 metres. El de Parets s’emmarca a la 
categoria de pessebre popular i es podrà veure el procés 
de construcció els dies 28 de novembre, 6 i 12 de desem-
bre, de 10 h a 13 h. Un cop finalitzat, romandrà exposat 
amb la resta d’obres fins al 10 de gener.
D’altra banda, enguany a Parets es podrà veure una expo-
sició organitzada pels Amics del Caganer de Barcelona, 
una mostra de diorames i una altra de miniatures.  

IV edició del concurs familiar de pessebres.
Pel que fa al concurs de pessebres a les llars, els partici-
pants hauran de realitzar una maqueta de temàtica i mida 
lliures i es premiaran tres construccions. 
Les inscripcions es poden fer fins al 15 de desembre a la 
pàgina web www.pessebreparets.cat, o de manera pre-
sencial a l’avinguda Catalunya, 211 de Parets. 

L’Agrupació Pessebrista viatja a Barcelona

Primera actuació dels Manyacs de Parets
La colla castellera Manyacs de Parets s’ha constituït 
oficialment com a entitat local. El 20 de novembre van 
realitzar el seu primer castell, un pilar de 4 que va servir 
per estrenar-se a la plaça de la Vila, amb Ingrid Martínez 
com a enxaneta. La pròxima actuació es portarà a terme, 
a la mateixa plaça, el 5 de desembre, a partir de les 11 h 
coincidint amb la inauguració del pessebre.

CASTELLERSEXPOSICIÓ

 Parets té el pessebre monumental sobre taula més gran de Catalunya, amb 230 metres quadrats
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184 esportistes, al Club atletisme Parets
El Club Atletisme Parets ha presentat els 184 esportistes 
inscrits enguany a l’entitat. Del total d’atletes, 107 perta-
nyen a la categoria veterans mentre que els 77 restants 
són de l’escola de formació. L’entitat que presideix César 
Arranz participa anulment en diferents curses i competi-
cions d’àmbit comarcal i estatal. 

El Futbol Sala presenta els 10 nous equips
Aquest mes de novembre, el Poliesportiu Joaquim Rodrí-
guez ha acollit la presentació dels 10 equips del Futbol 
Sala Parets per a la nova temporada: un prebenjamí, 2 
benjamins, un aleví, un infantil, un base i un cadet juvenil 
femenins i tres sèniors (dos masculins, a 3a Nacional i 3a 
Catalana, i un femení a 2a Divisió). 

Es presenten els equips de CF Parets
El Club de Futbol Parets va presentar, el passat 6 de no-
vembre, els equips en competició per a la temporada. El 
club, presidit per Pablo Pastor, va donar a conèixer els 371 
jugadors que formen les plantilles. El CF Parets compta 
amb un primer equip, 2 juvenils, 3 cadets, 3 infantils, 6 
alevins, 6 benjamins, 4 prebenjamins i 3 d’escola.

EN 2 MINUTS...

Lee Young Parets, a l’Open d’Astúries
Molt bona actuació de l’escola de taekwondo Lee 
Young Parets a l’Open d’Astúries. José Luis Estudi-
llo va aconseguir l’or en individual i també en equip. 
Sergi de Castro va aconseguir l’or en equip i plata en 
individual, mentre que Joel Lee va ser or en equip i 
bronze en individual.

Lliurat el xec de la cursa solidaria de l’UGT
Dijous 29 d’octubre, Josep M. Àlvarez, secretari gene-
ral de la UGT de Catalunya, va lliurar a l’Hospital Sant 
Joan de Déu el xec per valor dels 5.321 recollits du-
rant la 2a edició de la cursa solidària pel Treball Digne 
celebrada a Parets. Els diners es destinaran a la línia 
d’investigació de la histiocitosi i el càncer infantil que 
ha obert el centre sanitari.

Curs d’iniciació als escacs per a dones
L’Associació Paretana d’Escacs ha obert les inscripci-
ons d’un nou curs d’iniciació exclusiu per a dones. El 
curs està adreçat a dones en general i a mares que te-
nen als seus fills al club i volen introduir-se en el món 
dels escacs. Per a més informació, es pot contactar 
amb l’entitat al correu paretana@gmail.com o adre-
çar-se al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.

Clínic de natació del CN Parets
El Club Natació Parets va celebrar, dissabte 21 de no-
vembre, a la Piscina Municipal Miguel Luque, el Clínic 
de natació impartit per atletes de la talla d’Aschwin 
Wildeboer, nedador olímpic i recordman mundial en 
100 esquena; Eloi Saumell, campió d’espanya en crol  
en diverses oasions, i Alberto Miranda, campió d’Es-
panya en braça. L’activitat es va organitzar amb motiu 
del proper 25é aniversari de la fundació del club. 

Els equips d’Handbol per a la nova temporada 
Divendres 20 de novembre, el Poliesportiu Joaquim Rodrí-
guez va acollir la presentació dels equips d’handbol per a la 
temporada 2015-2016. L’Handbol Parets compta amb 125 
jugadors repartits en 10 equips: dos benjamins, un aleví, 
dos infantils (un de masculí i l’altre femení), un juvenil i tres 
sèniors, un d’ells femení.

HANDBOL

dimarts 15 de desembre

17 h Residència Pedra Serrada

Concert de Nadal  

dijous 17 de desembre

19.30 h Escola de Música 

Audició d'alumnes d'instrument

diumenge 20 de desembre

Matí Església de Sant Esteve

Concert de Santa Llúcia 

dimarts 22 de desembre

19 h Teatre Can Rajoler 

Concert de Nadal 
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Cinquè aniversari de Puravida Sportwear
La botiga Puravida Sportwear ha celebrat el seu cinquè 
aniversari. A l’acte van assistir personalitats relacionades 
amb el món del motor així com pilots i esportistes de la 
talla d’Albert Llovera o Xavi Blanco. Durant la nit, es va 
donar a conèixer la seva participació en el Dakar 2017 
amb un camió 6×6 Mercedes Acros de Puravida Técnica.

ATLETISME

Més de 300 atletes al Cros comarcal del CEVO
Més de 300 atletes han participat aquest mes de novem-
bre a la primera prova de la competició comarcal de cros, 
organitzada pel Club Atletisme Parets, el Consell Esportiu 
del Vallès Oriental (CEVO) i la Federació Catalana d’Atle-
tisme. Júlia Lahosa, del CA Parets, va ser la guanyadora 
en categoria benjamí. Cal destacar la segona posició de 
Laia Soler i la tercera de Gerard Corbera en aleví.

Més de 600 persones participen a la caminada El Piolet 
L’acte s’emmarca en la VI edició de la Setmana de la Muntanya organitzada pel CEP

La  caminada popular El 
Piolet ha posat punt i final 
als actes emmarcats en la 
Setmana de la Muntanya i 
l’Excursionisme del CEP.

Les activitats han inclòs 
una visita al rocòdrom, que 
durant les tardes va veure 
passar els alumnes de di-
ferents escoles de Parets. 
Amb l’ajuda dels monitors 
del CEP, van poder iniciar-se 
en l’escalada i conèixer de 
prop aquest esport.

La gent gran de Parets tam-
bé va voler participar amb 
una excursió per la rodalia 
del municipi, a la qual van 
assistir prop d’una quaran-
tena de persones.

Les pistes d’atletisme van 
acollir una gimcana soli-
dària per La Lluita d’Arnau, 

mentre que al Poliesportiu 
Joaquim Rodríguez es po-
dia visitar l’exposició de 
fotografies de la mostra 
‘El nostre CEP, les nostres 
muntanyes’, que enguany 
ha arribat a la sisena edició.
En aquesta ocasió, s’han 
presentat al concurs un to-
tal de 32 fotografies. 
El guanyadors d’aquesta 
edició han estat José Mi-
guel Baena, en la categoria 
de paisatge, amb la foto 
Malgrat tot continuo aquí, 
i Jose Miguel Herrera en la 
categoria activitat del CEP, 
amb la imatge Sombras en 
el Eiger. 

D’altra banda, el club ja està 
preparant la marxa Parets-
Montserrat 2016, que en-
guany es farà el mes d’abril 
amb un grapat de novetats 
i sorpreses.

Més de 600 persones han participat enguany a l’on-
zena edició de la Marxa popular El Piolet, promogu-
da pel Centre Excursionista Parets, amb el suport de 
l’Ajuntament. La passejada, d’uns 12 km, és un dels 
actes centrals de la Setmana de la Muntanya i l’Ex-
cursionisme que l’entitat organitza per sisena vegada 
consecutiva.
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El momento para el que hemos nacido, 20D

Quiero dejar un mundo mejor a mis hijos. Quiero dejar un país 
que no se encuentre asolado por la corrupción, en el que no 
se considere normal asociar la palabra político a ladrón. Que 
no sea el pan de cada día ver a los políticos mentir sin conse-
cuencias. 

Quiero poder decidir y no solo cada cuatro años. Quiero que 
se me pregunte si mi país va o no a una guerra, si acepto o no 
un rescate y si estoy o no a favor de que mi pueblo inicie su 
propio camino. 

Quiero poderle decir a mi hijo que soy un trabajador digno. Que 
no soy una moneda de cambio entre empresas, con un contrato 
laboral que no me da estabilidad ni seguridad. Quiero poderle 
decir que mis impuestos sirven para ofrecerle una educación y 
una sanidad pública de calidad. 

Deseo contarle que cuando sea joven podrá trabajar aquí, con 
los suyos y no tendrá que marcharse a Europa a buscarse la 
vida. Deseo explicarle que las mujeres no cobran menos que 
los hombres por hacer el mismo trabajo. 

Quiero que mi hijo entienda que en esta vida no todo puede ser 
objeto de negocio. Quiero estar seguro de que mi país entiende 
que la energía, el agua y la vivienda son un derecho básico y que 
los beneficios ambiciosos de unos implican la pobreza de otros. 

El 20 de diciembre se abre ante todos/as nosotros/as la opor-
tunidad para dar un golpe en la mesa y decir YA BASTA. Ciuda-
danos es un partido de recambio y no de cambio como están 
demostrando en Parets. PSOE y PP no merecen más oportu-
nidades. 

Recuerda que juntos PODEMOS, recuerda: EN COMÚ PODEM. 

Apropar a tota la ciutadania l’activitat del grup municipal d’Ara 
Parets ERC és el principal objectiu de ‘Cavall Republicà’, el 
nou diari de la secció local d’ERC que es va donar a conèixer 
el passat 12 de novembre a la Sala d’Exposicions de Can Ra-
joler. La presentació del nou diari va servir també per celebrar 
la primera audiència pública dels tres regidors del nostre grup 
a l’Ajuntament: Jordi Seguer, Ramon Parés i Kènia Domènech. 
Aquesta és una de les mesures incloses en el programa electo-
ral de les passades eleccions municipals per tal de fomentar la 
participació de la ciutadania en la vida política local. Tots tres 
van detallar l’activitat del grup durant els 5 primers mesos de 
legislatura i van destacar que durant aquest període han pre-
sentat més de 50 preguntes a través de plens i d’instàncies per 
registre, i 5 mocions. A més, el públic assistent va poder exposar 
els seus dubtes, queixes, suggeriments i formular preguntes. La 
publicació, que consta de 4 pàgines a tot color, té un tiratge de 
8.000 exemplars que s’han repartit per totes les llars de Parets.

D’altra banda, Ara Parets ERC ha presentat al·legacions a 
l’aprovació provisional de les ordenances fiscals. Tal com vam 
manifestar en el ple del 5 de novembre nosaltres defensàvem 
una congelació real de l’IBI i no la pujada per al 50% dels rebuts 
(els més baixos) que va acordar la nova ‘sociovergència’ pareta-
na. En el mateix ple ens vam oposar a l’increment, en un 130%, 
de la partida destinada al manteniment de Vallès Visió. Amb la 
modificació pressupostària, aquest any l’Ajuntament de Parets 
pagarà 146.000 euros, una quantitat que considerem desmesu-
rada per un canal de televisió públic però ‘partidista i poc plural’.

Per últim, volem mostrar la nostra oposició a la voluntat de la 
Generalitat de reduir una línia de P-3 en una de les escoles de 
Parets el pròxim curs 2016-17. Ara Parets ERC defensa una 
educació pública i de qualitat, i per això donarà suport a totes 
les mobilitzacions que acordi la comunitat educativa en la pròxi-
ma reunió del Consell Escolar, prevista per al 2 de desembre.

Vivim moments difícils de canvis, no només al país sinó també 
a l’àmbit local. Cal pensar molt bé en com hem de gastar els 
diners del pressupost . Considerem que és necessària una rees-
tructuració de les despeses més o menys fixes del pressupost 
per mantenir les imprescindibles i eliminar-ne algunes no tan 
justificades. N’hi ha.
Des del NOPP hem fet propostes que tenim en el nostre pro-
grama, moltes econòmicament no són costoses, i voldríem que 
fossin recollides en el proper pressupost.
PROPOSEM un projecte viu per la recuperació del riu Tenes, 
l’espai públic més gran del nostre poble. Tot el que fem sobre el 
riu millorarà el nostre futur com a societat, l’oci i la qualitat de 
vida. No és un tema de diners, és una qüestió de voluntats. La 
millora del riu es pot fer amb un pla d’ocupació.
PROPOSEM que es restauri la coberta de Can Cot, també amb 
un pla d’ocupació.
PROPOSEM un concurs d’idees de professionals per al Sot d’en 
Barriques.
PROPOSEM que s’executin les obres de millora del C/ Major i 
entorn.
PROPOSEM que el mercat del dimecres es traslladi a la plaça 
de la Vila.
PROPOSEM que la Biblioteca de can Butjosa s’integri a la xarxa 
de Biblioteques de la Diputació, això reduiria les despeses del 
pressupost.
PROPOSEM que es traslladi l’emplaçament de l’IES La Sínia per-
què està en un lloc poc adient, està en zona inundable i molt pro-
per a l’àmbit d’afectació per la normativa Seveso d’una indústria.
PROPOSEM que es faci un pla d’ocupació que permeti la reuti-
lització de materials de la deixalleria.
PROPOSEM que es traslladin els Serveis Socials a la Residència 
d’Avis, tal com estava previst.
Hem vist que altres grups municipals plantegen propostes que 
el nostre grup ja havia fet, com és el cas dels horts urbans, sor-
tida o reconversió de Vallès Visió, reconeixement dels alcaldes 
afusellats pel franquisme, congelació i reducció d’impostos mu-
nicipals, però bé, segurament és bo que els temes es reiterin. 

Hem volgut titular així aquest article perquè a Convergència de 
Parets ens agrada més ser constructius, encara que estiguem 
a l’oposició, que no pas el contrari, i per això hem recollit l’oferta 
del govern de participar en les Ordenances Municipals. És evi-
dent que resulta molt més còmode no moure’s i quedar-se a 
l’oposició per criticar tot el que es fa, però el no fer res no va amb 
l’ADN de CDC. Ens agrada ser constructius, fer propostes i en la 
mesura del possible aplicar-les, tot i que des de la nostra posi-
ció és realment complicat. Som conscients que aquest fet sem-
pre comporta crítiques, i les assumim.  Durant l’elaboració de les 
Ordenances (Impostos i Taxes) vàrem fer diferents propostes i 
el PSC  les va admetre, modificant el seu plantejament inicial, i 
més concretament el que respecta a la major font d’ingressos 
de qualsevol Ajuntament com és l’IBI, i és per això que estem 
absolutament orgullosos de haver-ho fet.
Referent a l’IBI, enguany hem hagut d’adaptar-nos a una nova 
normativa dictada des de Madrid, el govern central desfà un 
guirigall que ens va crear fa 4 anys i ens obliga a igualar els 
coeficients que graven els rebuts d’IBI, quan fa 4 anys ens 
va obligar a augmentar en un 6% el 50% dels rebuts. Després 
d’analitzar les despeses que ens vénen al damunt hem optat 
per un barem intermedi, que suposa reduir en uns 45.000 € la 
recaptació d’aquest impost. Hem valorat que davant d’aquesta 
situació cal garantir un nivell d’ingressos suficient per destinar 
a les polítiques de NECESSITAT SOCIAL. Qualsevol altre opció 
ens situava en situació de risc, de no poder aplicar les propos-
tes que ja hem començat a plantejar a l’equip de govern per al 
Pressupost 2016 i que ajudaran els més necessitats. Ja hem 
pogut veure la demagògia que se’n fa a les xarxes socials de 
Parets, però no volem entrar a ni a valorar què es diu, ni què es 
dirà, actuarem des de la responsabilitat i el compromís que hem 
adquirit amb tots els nostres veïns i veïnes.
Tot això que exposem no és nou, en l’anterior legislatura ja 
vàrem donar suport a les Ordenances i ho continuarem fent si 
se’ns convida i ens accepten negociar les propostes que pre-
sentem, i recalquem, negociar, que no vol dir imposar, negociar 
vol dir renunciar uns i altres en favor d’una entesa que abarqui el 
major nombre de maneres de pensar diferents. A la gent de Con-
vergència és el que ens mou, i sempre, sempre ens hi trobaran.

CIUTADANS PARETS DEL VALLÈS
En nuestro último pleno municipal de ordenanzas municipales, 
(Impuestos que les cobraran el próximo año 2016) no se aceptó 
nuestra propuesta de la bajada del 5% del IBI para los recibos 
del año próximo, era una propuesta básica de nuestro programa 
electoral por lo cual no hemos estado de acuerdo con el PSC 
en Parets, el cual subirá a todos los ciudadanos los impuestos 
este año próximo 2016. Lo podrán comprobar en los recibos 
de este próximo año que por mucho que escuchen que se han 
congelado (NO ES CIERTO). Durante este mes de diciembre de-
batiremos los presupuestos, ¿en qué nos gastamos el dinero 
que se recauda?  Esperamos que nuestras propuestas para los 
más necesitados en nuestro municipio se tengan en cuenta y 
en el próximo escrito les podamos dar buenas noticias.
CIUTADANS CATALUNYA
En estos últimos días estamos viviendo algo increíble a los ojos 
de los ciudadanos, como todo un señor que quiere ser y que ha 
sido presidente de todos los catalanes, se humilla y se arrastra 
en el lodo de lo más miserable, para conseguir ese voto que lo 
vuelva a investir presidente. Sr. Mas, usted solo ha sido capaz 
de hacer ver ante los ojos de todo el mundo su mensaje caduco, 
retrógrado y lleno de sin sentido, capaz de separar incluso a los 
suyos, los de su partido y de no ponerse de acuerdo con los que 
predican lo mismo que usted.
Gracias Sr. Mas, por hacer que CIUDADANOS y su líder brille 
aún más si cabe, entre la oscuridad de su partido e idea. Por 
convertirse en la mejor propaganda de nuestro partido que ha 
dejado paso a una persona joven con ilusión y sobre todo con 
personalidad  y  que visto lo visto está en situación de presidir  
Cataluña.
CIUDADANOS EN ESPAÑA
Nuestro regidor municipal Manuel Losada Seivane, estará en 
las próximas listas para las elecciones del 20D, en el puesto 
número 12 por la subscrición de Barcelona. Desde C´s Parets 
agradecemos el trabajo reconocido a lo largo de todos estos 
años y es una grata noticia para nuestro municipio, esperamos 
que con trabajo e ilusión Albert Rivera sea nuestro próximo pre-
sidente del gobierno.

Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat/ 

Sumem Parets 
https://sumemparets.wordpress.com/ 

ERC Ara Parets 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles 

Neix el Cavall Republicà d’Ara Parets ERC

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

CiU 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

Algunes propostes del pressupost 2016 Millor construir CIUTADANS

Diàleg, consens i acord en benefici del poble

Un any més, a Parets del Vallès abaixarem la pressió fiscal als 
nostres veïns i veïnes. Congelarem les taxes i els impostos grà-
cies a l’acord al qual hem arribat PSC i CDC. També agraïm les 
aportacions de NOPP i C’s a les ordenances fiscals per a l’any 
vinent. I amb aquesta mateixa línia de treball encarem les nego-
ciacions per aprovar els pressupostos municipals per al 2016: 
parlant amb les diferents formacions polítiques i incorporant 
les millors propostes per als paretans i les paretanes, amb el 
consens més gran possible, en benefici de tothom.

A banda de la congelació, reducció de la pressió fiscal i bonifica-
cions per als col·lectius més necessitats del nostre poble, volem 
destacar la principal novetat de les ordenances fiscals aprova-
des recentment. L’Ajuntament de Parets elaborarà un cens dels 
gossos del municipi per evitar el seu abandonament i controlar 
la recollida dels excrements a la via pública. Recollim així una 
demanda de gran part de la ciutadania que ens demana un major 
control i més civisme en aquest tema. Volem sensibilitzar els 
propietaris de gossos de la necessitat de ser encara més cívics 
i corregir hàbits pel bé del nostre poble. Comptarem també, per 
fer un treball conjunt, amb la Protectora d’Animals de Parets i 
dels veterinaris en l’elaboració del cens animal. 

I per acabar, una reflexió final sobre el cas d’una veïna del poble, 
presumptament sense llum des de feia un any, que ha tingut 
gran ressò als mitjans de comunicació i les xarxes socials. La 
mateixa PAH de Parets ha desmentit que aquesta situació fos 
real. Alguns mitjans van fer-se ressò inicialment de la notícia 
i les xarxes socials van omplir-se de missatges demanant a 
l’alcalde que solucionés el problema. Pensem que qüestions 
tan delicades com aquestes requereixen de rigor informatiu i 
d’una extremada prudència. Són qüestions que treballem amb 
la discreció que requereixen des dels Serveis Socials municipals, 
amb la màxima professionalitat.
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PARETS EN IMATGES

Mirant Gallecs

Fotografia d’Eduard Chalaux 

Si vols que publiquem alguna de les teves 
fotografies ens la pots fer arribar per correu 
electrònic a premsa@parets.cat, o la pots 
penjar al Flickr de Parets Connecta amb les 
teves dades, o bé al nostre perfil a insta-
gram utilitzant les etiquetes #paretscon-
necta o #parets. 

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

L’endevinalla
Si ja heu assolit una edat respectable –com la de qui subscriu aquest 
article– o viviu a Parets des de fa més de 40 anys, no us serà molt 
complicat identificar la imatge del plànol del document d’aquest mes. 
No? Una pista? Vejam... Era –atenció! «era», en passat!– en el barri 
Antic, prop del carrer del Raval. Aquest indret, com d’altres de carac-
terístiques similars, era sovintejat pel servei que oferia a veïns dels 
voltants i a conciutadans que hi passaven pel davant. Au, va!, una 
tercera: a l’estiu encara era més freqüentada... Compto que més d’un 
paretà d’aquells erròniament anomenats «de tota la vida» haurà en-

certat aquest senzill enigma. Efectivament, es tracta de la font que l’Ajuntament de Parets del Vallès va instal·lar l’any 
1958 en el carrer del Racó. Aquest carrer, que fins i tot en l’actualitat fa una mica de pujada, tenia aleshores un pendent 
destacable que es va salvar amb dos trams d’escales a banda i banda de la font i que esdevenia un bon amagatall 
per a la canalla que hi jugàvem a fet i amagar. Llocs com aquest, o com el safareig de la Linera o les naus mateixes 
d’aquesta empresa, ja desapareguts, constitueixen un monument a la infantesa de molts paretans i 
moltes paretanes d’avui dia.
Un apunt: monuments menys immaterials i amb autoria reconeguda els podreu trobar en el nou web 
que ha publicat l’Institut d’Estudis Catalans, monuments.iec.cat, amb exemples de la nostra població. 
Feu-hi una ullada...

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

I tu, jugues en català?

El joc és molt important en el desenvolupament de la persona. Permet que capacitats com ara la creativitat, la me-
mòria o l’atenció progressin. A través del joc aprenem a prendre decisions, relacionem experiències prèvies amb 
d’altres de noves i compartim temps amb familiars i amics. 

En aquest àmbit de relació tan important, el català encara ha de recórrer un llarg camí. La campanya I tu, jugues en 
català?, impulsada pel  Consorci per a la Normalització Lingüística per donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines 
en català i fomentar-ne l’ús, vol contribuir a potenciar l’ús de la llengua catalana en el sector del joc i de la joguina. 
Més de 400 botigues de tot Catalunya donen suport a la campanya. Els establiments adherits s’identifiquen amb 
una capsa vermella i prenen el compromís de fer visibles els jocs i les joguines que incorporin el català. A Parets, 
la botiga L’Elefant, situada al carrer de la Mina, 2, està adherida a la campanya. Hi trobareu una secció de jocs edu-
catius en català. No dubteu d’anar-hi i de demanar-los el joc que busqueu.

En l’apartat de Jocs en català del web del Consorci per a la Normalització Lingüística http://www.
cpnl.cat/jocs/index.html trobareu un munt d’informació relacionada amb aquest sector: un cercador 
de jocs, els llocs on es poden adquirir, webs i apps per jugar en català i altres enllaços d’interès. Tot 
perquè, ara que s’acosten les festes de Nadal, puguem gaudir-ne en família o amb els amics.

RAP107

RAP107.edu: la veu dels més petits a la ràdio

Els dissabtes a les 10 del matí a RAP 107 és el moment d’escoltar 
als escolars de Parets del Vallès. Ho podem fer al programa RAP 
107.edu que condueix Miquel Pérez, actual regidor de Joventut de 
l’Ajuntament de Parets i mestre d’Educació Primària. Durant aques-
ta temporada està acompanyat per la jove Eva Riulas. Miquel Pérez 
és col·laborador de RAP 107 des de fa molts anys, i ha conduït 
diversos espais com RAP a la Carta.
RAP107.edu, que és en antena des de l’any 2008, planteja diversos 
temes d’actualitat als nens i nenes de les escoles de Parets del 
Vallès que venen convidats. Al voltant d’uns deu alumnes parlen 

de diverses temàtiques, segons l’actualitat. En el seu dia vam parlar de si els agradava més la Castanyada o 
Halloween, dels deures i el fracàs escolar, els refugiats i la immigració, entre d’altres temes. També es fa una 
connexió amb la Biblioteca Can Rajoler que ens recomana algun llibre per als més joves, ens expliquen contes, hi 
ha un espai dedicat a les matemàtiques, una enquesta ràpida i les superpreguntes que han resoldre els alumnes. 
Aquest programa el podeu tornar a escoltar els dilluns a les 21 h o a través del podcast que podeu trobar a www.
rap107 o a les nostres pàgines de Facebook i Twitter. No us el perdeu.

 Carles Font

QUÈ N’OPINES DE...
les solucions als excrements dels gossos

Cristina Rodríguez
Penso que els plans 
d’ocupació són una bona 
idea per reduir la presèn-
cia d’excrements a la via 
pública. Jo he pogut rea-
litzar dos plans d’ocupa-
ció i la veritat és que vaig 
poder comprovar que 
realment són útils per a 
aquestes coses.

Javi Hernández
Hay que multar a las per-
sonas incívicas que no 
recogen lo que sus perros 
ensucian, en especial a 
aquellos que lo hacen por 
costumbre. Hay que hacer 
algo con este asunto, pues 
son los dueños de los per-
ros los que deben ocuparse 
de no ensuciar la calle.

Luis Priego
Lo más efectivo es po-
ner multas a aquellos 
que no cumplen con la 
obligación que tienen al 
responsabilizarse de un 
perro.

Luisa Manchado
Es difícil, no sabría propo-
ner una medida efectiva 
que acabara con este pro-
blema. La policía local po-
dría realizar paseos de vigi-
lancia con más frecuencia, 
seguro que así se puede 
detectar de manera rápida 
a las personas incívicas.

Charo Valle
La idea de censar a los per-
ros y detectar quién deja 
los excrementos en la calle 
mediante el ADN me parece 
bien, pero seguro que hay 
gente que no hará el trámite. 
Para prevenir la suciedad ,en 
estos casos van muy bien 
los planes de ocupación.

David Alcaide
Aquesta és una qüestió 
que té a veure amb el ca-
ràcter de cada persona, 
amb la seva educació. Per 
molts mitjans que vulgui 
posar l’Ajuntament, és ne-
cessari que les persones 
siguin educades.
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D’on va sorgir la idea de realitzar aquest projecte solidari?
Tot l’equip som estudiants de mitjans audiovisuals, menys l’Aleix que estudia psicologia. Van 
demanar a l’Eva fer un vídeo en memòria d’una nena que va morir a causa d’aquesta malaltia i, 
com que havíem de realitzar el projecte final de grau, vam pensar que era una bona idea realitzar 
un documental sobre aquesta malaltia, de manera que serviria per al nostre treball universitari i, 
alhora, per ajudar l’Associació contra el Rabdomiosarcoma a difondre la seva activitat.

El rabdomiosarcoma és una malaltia molt poc coneguda. Què en sabeu d’ella?
És un tipus de càncer que afecta els teixits musculars adherits als ossos i que pateixen especial-
ment els més petits. A l’estat espanyol es donen uns 40 casos cada any, la majoria dels malalts 
són nens, tot i que també afecta les nenes, i segons hem pogut saber hi ha un alt percentatge de 
pacients que no superen la malaltia. La zona que afecta amb més freqüència és el coll i el cap, tot 
i que pot afectar diferents parts del cos.

En quina fase es troba el projecte actualment?
Estem realitzant una campanya mitjançant el web www.verkami.com per recaptar fons i poder 
portar a terme el projecte que té com a objectiu principal donar a conèixer aquesta malaltia i ajudar 
l’associació econòmicament. Les persones que es decideixen a fer una aportació reben un petit 
agraïment, que va des de sortir als crèdits del documental a assistir a l’estrena del mateix. A més 
també hi ha possibilitats de participació per a les empreses, que poden patrocinar el documental 
a canvi de fer publicitat del seu negoci tant al documental com a l’estrena. Val a dir que tot el que 
sobrepassi el pressupost per realitzar el documental es donarà a l’Associació contra el Rabdo-
miosarcoma perquè pugui continuar amb la seva tasca.

És difícil donar a conèixer un documental com el que esteu preparant?
Doncs sí. La veritat és que porta molta feina però estem molt entusiasmats i tenim moltes ganes 
de realitzar-lo. Pensa que ens agrada molt la idea de fer un documental i a més, en el nostre cas, 
servirà per ajudar a una bona causa. Per començar a fer que la gent ens conegui ja hem començat 
una ronda de contactes amb personatges coneguts perquè ens ajudin a fer popular la nostra 
proposta i així poder recaptar la màxima quantitat econòmica possible.Per exemple, en Xavier 
Bonastre de TV3, Txarango i 9son faran un vídeo demanant ajuda per al projecte.

Què podrem veure al documental?
Sobretot en què consisteix aquesta malaltia, tot el que hi ha al darrere, com ho viuen els malalts i 
com ho fa la família per afrontar el procés mèdic, ingressos hospitalaris i en general volem donar 
a conèixer tot el relacionat amb aquesta malaltia, tant físicament com psicològicament. El docu-
mental està pensat per ser emès per televisió, per això durarà uns 45 minuts.

Sandra Piñero, directora del documental “Lluitem Junts”
“Lluitem Junts” és un projecte sense ànim de lucre, en forma de documental, de la pa-
retana i estudiant de mitjans audiovisuals Sandra Piñero. Juntament amb el seu equip, 
pretén donar a conèixer un tipus de càncer que afecta especialment els infants i del qual 
en coneix poc la societat, el rabdomiosarcoma. La idea del projecte neix del treball final de 
grau que els components han de fer per finalitzar els seus estudis i té un doble objectiu. 
D’una banda, ajudar l’Associació contra el Rabdomiosarcoma a difondre informació sobre 
aquesta malaltia poc coneguda. En segon lloc, recaptar fons per la lluita i la investigació 
d’aquesta malaltia.

M’agrada... 

Anar al cinema
La meva professió
Els animals

No m’agrada...

Fer les coses a darrera hora
Els conflictes
Les mentides

“Txarango i 9son faran un vídeo demanant ajuda pel projecte”

La il·lusió no té edat
Preu: 3€ 

Venda anticipada 
Casal Ca n’Oms 
a partir del 
30 novembre

Espectacle de

17.30 h Teatre Can Rajoler

Tota la 
recaptació
es destinarà
a La Marató 
de TV3

‘Asúcar’


