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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Avilès ha acollit, aquest mes de juny, la primera trobada de la comissió de la xarxa d’Acompanyament a famílies en la construcció de 
ciutats educadores. Avilès i Parets del Vallès lideren conjuntament aquesta comissió de treball que vol aconseguir la implicació del 
major nombre de famílies per seguir millorant els ràtios d’èxit escolar i la qualitat del sistema educatiu. En la trobada, hi han participat 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, l’alcaldessa d’Avilès, Mariví Monteserín i els regidors d’Educació de Parets i Avilès, Miquel Pérez i 
Yolanda Alonso, entre altres. Pàg. 3

Parets,
ciutat educadora

S’inauguren les jornades dedicades a la gent gran
Aquesta mateixa setmana han començat les jornades dedicades a la 
nostra gent gran, amb l’objectiu d’oferir als nostres avis i àvies un am-
pli ventall d’activitats d’oci per fomentar la convivència, les relacions 
intergeneracionals i la seva participació activa en la comunitat. 
Les jornades clouran el 3 de juliol amb el tradicional dinar de germanor, 
que enguany es farà a Alcover. Pàg.5

Aquest estiu Parets eixampla de nou la festa
Els dies 9, 15 i 16 de juliol, Parets del Vallès acull la cinquena edició 
d’Eixamplem la festa!, el programa d’activitats prèvies a la Festa Major 
d’Estiu, que tindran lloc al Sot d’en Barriques i a la plaça Dr. Trueta. 
El programa té l’objectiu de refermar el compromís de l’Ajuntament en 
l’organització d’activitats i esdeveniments, i la creació d’espais de relació 
per compartir i per gaudir. Pàg.14
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Tot a punt per a la Nit 
de l’Esport 

Entrevista: Ido Kagan i 
Roberto Castillo

16 2055

Vallès Visió guardona la 
colla Manyacs de Parets

Matins d’estiu bojos, al 
Casal Cal JardinerNova edició de la Fira 

del comerç, el 9 de juliol
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
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Ajuntament. SLOP
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CAP Parets
93 562 16 89
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93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
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Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
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93 562 17 94
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93 562 20 05
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93 562 40 02
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93 573 54 82
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IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
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Jutjat de Pau
93 573 03 04
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620 555 693
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93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
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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
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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

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

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 Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

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

LÍNIA OBERTA

L’escola Vila Parietes, amb els refugiats
Els alumnes de 4t B de l’escola Vila Parietes han recap-
tat 270 € que han donat a Creu Roja. Han fet moltes ac-
cions, com la posada en marxa d’una paradeta on es 
podien comprar llibres, polseres, joguines o fer donatius 
per ajudar al poble sirià. La proposta ha estat impulsada 
directament pels nens i nenes d’aquest curs, en veure la 
necessitat d’ajuda sobre aquest tema. La iniciativa forma 
part dels bons resultats que s’estan obtenint del projecte 
que es porta a terme al centre, anomenat Prosocialitat, 
que vol dir fer una acció d’ajuda als altres sense rebre res 
a canvi. Els encarregats de Creu Roja Mollet i Baix Vallès, 
que van rebre la donació econòmica que han aconseguit 
els alumnes, van venir a fer una xerrada a la classe i a 
mostrar el seu agraïment per aquest gest solidari.

AMPA Escola Vila Parietes

Tota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 30 de juny
-A les 18 h al Casal Ca n’Oms, recital poètico-musical a càrrec del Niu 
d’Art i la Coral del Casal Sant Jordi, amb la col•laboració especial de 
Josep Mauri i Manuel Torres.
-A les 22 h al parc la Linera, havaneres amb el grup Barca de Mitjana i 
cremat de rom. 

Divendres 1 juliol
-A les 17 h, als casals Ca n’Oms, Casal Sant Jordi i ASOVEEN, bingo 
als casals. 
-A les 22 h, a Can Jornet, sessió d’astronomia infantil: Vine al planetari !!!  
-A les 17 h, al parc la Linera, Electrònica al parc. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport. 
-A les 22 h, a l’era Ca n’Oms, ball a càrrec de Cafè Express.

Dissabte 2 juliol
-De 10 a 12 h, al parc la Linera, Trobada de puntaires.
-A les 12 h, al parc la Linera, sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell.
-A les 20 h, a Can Rajoler, espectacle Regalando sonrisas amb Paco 
Calonge.

Diumenge 3 juliol
-A les 11.30 h, a l’aparcament del camp de futbol municipal, sortida en 
autocar a Alcover. A les 14 h, a Alcover, dinar i ball de cloenda de les 
Jornades Els Nostres Avis al Restaurant El Álamo. 

Dimarts 5 juliol
-Del 5 al 8 de juliol, a la Biblioteca Can Butjosa, Escola d’Estiu. 
-A partir de les 9.15 h, a la Sala Serra Cooperativa, lliurament de diplo-
mes i conferència sobre mindfulness.
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle Contes a la fresca, contes i 
cançons amb Jeep Gasulla.  

Divendres 8 de juliol
-A les 22.30 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
públic familiar, amb observació de Júpiter, Saturn, Mart i Lluna. 

Dissabte 9 juliol
-A partir de les 11 h, al parc la Linera, II edició del Festival Parc de la 
Linera, amb els grups VLIVM, Power Burkas, Pane, Pacífico, Nitch, The 
Crab Apples, Ariadna Rulló, Creamy Creature i Nacho Ruiz DJ, entre d’al-
tres, juntament amb una quinzena d’estands relacionats amb la música. 
-De 18 a 22 h, al Sot d’en Barriques, megaparc infantil Sot Park.
-A partir de les 19 h, al Sot d’en Barriques, Fira del Comerç. 
-A les 20 h, al Casal Can Butjosa, Sevillanes a la fresca de la Casa de 
Andalucía. 
-A les 22 h, a la plaça de la Vila, representació del 20è aniversari de 
Diables Parets.

Diumenge 10 juliol
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, Sant Festuk.

Dimarts 12 juliol
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle Peripècies, espectacle de circ 
amb KaTRAska CIA. 

Divendres 15 juliol
-A les 17 h, a Cal Jardiner, festa assemblea de joves.
-De 21.30 a 23.30 h, a Can Jornet, sortida nocturna: Els insectes noc-
turns. 
-A les 20.30 h, a la plaça Dr. Trueta, botifarrada i cine-
ma a la fresca: Star Wars 7: El despertar de la força.

Dissabte 16 juliol
-A les 9 h, a la Sala Serra Cooperativa, Open Dòmino.

APUNTA’T
Torneig de petanca entre Ca n’Oms i Cervelló

El passat 12 de maig vam jugar, al camp de petanca de 
Ca n’Oms, el tradicional torneig d’aquest esport. El 26 
de maig, el nostre grup va anar fins a Cervelló, per fer la 
competició amistosa amb el grup de gent gran d’aquesta 
població. 
També hem finalitzat el campionat anual que se celebra 
amb motiu de les Jornades Els nostres Avis. 
Des d’aquest espai, volem agrair la presència de la regi-
dora Susanna Villa a les activitats, així com el suport que 
ens donen sempre l’Ajuntament de Parets i la Junta de 
Ca n’Oms.

Josep Bauló
Monitor del grup de petanca de Ca n’Oms
 

Aquell dia (fragment)

Davant d’aquest escriptori és on m’assec
i aquest és l’escriptori on t’estimo massa
i aquesta és la màquina d’escriure asseguda
   davant meu
on ahir sols el teu cos s’asseia,
amb les espatlles recollides com un cor grec,
amb la llengua com un rei que dicta lleis
                                   mentre es belluga,
amb la llengua distesa com un gat que llepa llet,
amb la llengua, els dos cabdellats dins el seu
                                     viure lliscós.
Això va ser ahir, aquell dia.

Anne Sexton

El Niu d’Art Poètic celebra la Festa Major d’enguany fent 
un homenatge als poetes nord-americans del segle XX, 
una de les fites més influents de la poesia actual. 
Frost, T.S. Eliot, Ashbery, Ginsberg, Cummings o aquesta 
Anne Sexton, en traducció de la poeta a qui dedicarem 
la trobada de setembre, la Montserrat Abelló, formen un 
elenc que el bon lector de poesia no pot defugir. Serà el 
divendres 22 de juliol, des de les 18 h, en un espai escènic 
especial a Can Serra. 
La música anirà a càrrec de la Janeisy Martínez i esperem 
la  vostra assistència, us ho passareu molt bé!

Niu d’Art Poètic
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Parets del Vallès i Avilès lideren una comissió de treball d’àmbit estatal que té per objectiu la implicació del major 
nombre de famílies per seguir millorant els ràtios d’èxit escolar i la qualitat del sistema educatiu.

En el cas del nostre poble, a l’hora d’impulsar aquesta iniciativa, s’ha valorat la nostra tasca d’impuls a l’educació amb 
la participació activa de les famílies i AMPA en el projecte educatiu global de Parets.

És un orgull i una gran satisfacció poder aportar la nostra experiència a un projecte educatiu d’àmbit estatal on es 
prioritza el diàleg i el consens per aconseguir millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.

La primera reunió de treball d’aquesta comissió de la xarxa d’”Acompanyament a les famílies en la construcció de 
ciutats educadores” va tenir lloc fa només uns dies a Avilès. En aquesta primera reunió s’han presentat diferents ex-
periències municipals i el pla de treball conjunt previst a desenvolupar en els pròxims dos anys. La propera trobada 
es farà al nostre poble, a principis de l’any vinent.
 
El nostre objectiu és crear oportunitats per a compartir i opinar en matèria educativa i aconseguir que el municipi sigui 
una comunitat amb un major consens educatiu per millorar el futur de nens, nenes i adolescents.
 
Tota aquesta tasca servirà per redactar i publicar orientacions pedagògiques classificades per a les diferents edats. 
Enguany, la temàtica sobre la que estem treballant és “L’ús saludable de les tecnologies”. 
 
Paral·lelament a les trobades s’organitzaran diferents activitats obertes a totes les famílies relacionades amb el tema.

A Parets, l’educació i les famílies són prioritàries.

Sergi Mingote

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

Primera trobada entre Avilès i Parets, en el marc de les ciutats educadores

El Palau de Valdecarzana d’Avilès ha acollit, a mitjan juny, 
la primera trobada d’àmbit nacional de la comissió de la 
xarxa d’”Acompanyament a famílies en la construcció de 
ciutats educadores”, liderada conjuntament per Parets 
del Vallès i Avilés, i emmarcada en la Red Española de 
Ciudades Educadoras.
En el decurs d’aquesta primera reunió s’han presentat di-
ferents experiències municipals i el pla de treball conjunt 
previst a desenvolupar en dos anys. 
A banda de Parets i Avilès, hi han participat també repre-
sentants de Sevilla, Xàbia, Lleida, Tarragona, Sant Cugat, 
Barakaldo i Vitòria. Es preveu que la propera trobada es 
faci a Parets, durant el mes de gener.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha valorat molt po-
sitivament “el fet que Parets pugui liderar un projecte 
educatiu on es prioritza el diàleg i el consens, així com 
compartir experiències per aconseguir millorar la qualitat 
del nostre sistema educatiu”. 

Per al regidor d’Educació paretà, Miquel Pérez, “sempre és 
d’agrair que es valori la nostra tasca d’impuls a l’educació 
amb la participació activa de les famílies i AMPA en el 
projecte educatiu global de Parets”.

Xarxa de debat educatiu amb i per a les famílies, XEF
Es tracta d’un grup obert de participació i debat de famili-
ars i professionals de diferents àmbits educatius per crear 
oportunitats per a compartir i opinar en matèria educati-
va. A més, es busca aconseguir que el municipi sigui una 
comunitat amb un major consens educatiu i millorar el 
futur de nens, nenes i adolescents.
Al final, es redacten i publiquen orientacions pedagògi-
ques classificades per a les diferents edats. Enguany, la 
temàtica és “L’ús saludable de les tecnologies”. 
Paral·lelament a les trobades s’organitzaran diferents ac-
tivitats obertes a totes les famílies relacionades amb el 
tema que s’està treballant.

La reunió ha tingut lloc el 20 de juny i ha comptat amb la presència de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote i l’alcaldessa d’Avilès, Mariví Monteserín

Objectius i pla de treball

Reforçar el paper actiu de les famílies dels 
nens, nenes i joves en la construcció del 
model de ciutat que es vol.

Crear un espai de reflexió conjunta, en la 
mesura que s’impliqui el major nombre de 
famílies en l’assoliment de l’objectiu comú 
de millora de l’èxit escolar i una educació 
de qualitat.

Analitzar el paper de les Ciutats Educado-
res en les polítiques relacionades amb fa-
mílies i educació.

Al voltant d’aquests objectius, s’elaborarà un pla 
conjunt de treball consensuat i aprovat per tots 
el membres de la xarxa temàtica.
També s’establiran instruments de recollida de 
pràctiques i experiències, que seran analitza-
des pels membres de la xarxa, i es faran debats 
d’anàlisi de les consideracions i conclusions 
tractades en aquesta àrea.
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Aquest juny ha tingut lloc la darrera reunió de la Junta de 
Seguretat Local de Parets, amb l’objectiu de fer un balanç 
de les últimes dades en matèria de seguretat i coordinar 
noves actuacions entre les diferents forces de seguretat.
Durant la sessió es va parlar dels Plans d’Emergències i 
es van tractar temes d’interès sobre les diferents àrees de 
la Policia Local. En aquest àmbit, s’han donat dades rela-
tives a la seguretat al municipi on cal destacar l’augment 
de les denúncies davant la Policia Local, fet que posa 
de manifest la confiança de la ciutadania en aquest cos, 
l’augment de la mediació en els informes amistosos entre 
conductors, o la disminució dels resultats positius en els 
controls d’alcoholèmia.
També s’han fet propostes concretes per millorar la se-
guretat, com ara l’elaboració del Document Únic de Pro-
tecció Civil Municipal (DUPROCIM), que permetrà uni-
ficar en un sol document tots els plans d’emergències 
del municipi; la posada en marxa del Pla d’Actuació con-

Accions coordinades per millorar la seguretat al municipi

tra l’incivisme i les Meses de Convivència i Mediació o 
l’aprovació del Pla Local de Seguretat, elaborat amb la 
col·laboració de l’Escola de Prevenció i Seguretat de la 
Universitat Autònoma.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martínez, 
ha posat de manifest “la importància de desenvolupar 
accions coordinades entre les forces de seguretat i de 
continuar estudiant mesures encaminades a millorar la 
seguretat al nostre poble”.
Un cop finalitzada la reunió, la regidora Àfrica Martínez i 
el regidor Raul Urtusol han acompanyat el delegat terri-
torial del Govern de la Generalitat, Miguel Àngel Escobar, 
a fer una visita a La Sínia, on han pogut parlar amb el 
director de l’institut, que els ha explicat el projecte edu-
catiu del centre. Posteriorment, s’han desplaçat fins a la 
Residència per a la gent gran Pedra Serrada, on la direc-
ció de l’equipament els ha donat a conèixer el projecte 
d’ampliació del centre de dia.

L’SLOP reparteix un centenar de diplomes
Aquest juny, l’Ajuntament de Parets ha repartit prop d’un 
centenar de diplomes a les persones que han finalitzat la 
formació programada per l’SLOP. El pròxim 5 de juliol, està 
previst un nou lliurament de diplomes que es farà a les 9.30 
h, a la sala Cooperativa, i començarà amb una xerrada sobre 
Mindfulness, a càrrec d’Isaac Carreras.

FORMACIÓ
Quatre detinguts per contractes fraudulents
Quatre treballadors d’una gestoria de Parets han estat de-
tinguts per fer contractes fraudulents en la compravenda 
de 30 vehicles. La investigació va començar a requeriment 
de l’Agència Tributària de Catalunya, que va rebre la de-
núncia d’una clienta de la gestoria. Al taller de vehicles 
que regenta la víctima van arribar unes multes de trànsit 
associades a uns automòbils que no eren seus. Com que 
l’empresa gestora li portava la comptabilitat del taller, la 
dona va sospitar que potser la gestoria hauria comès irre-
gularitats fiscals usant el seu nom. Els investigadors van 
notar que l’empresa gestora utilitzava sempre el mateix 
modus operandi: feia un contracte de compravenda d’un 
cotxe, manipulava les dades i cobrava l’impost de trans-
missions a les dues parts en una factura falsa. 
Els tres homes i la dona van ser detinguts i van passar 
a disposició judicial. El jutge va decretar la llibertat amb 
càrrecs per als quatre detinguts. 

SUCCESSOS

Durant la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat s’han donat a conéixer el objectius per al 2016

Joves de Parets, a la formació de VR Pitstop
El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) ha donat 
suport a l’empresa VR Pitstop per formar una tretzena 
de persones aturades del municipi, majoritàriament 
joves, en la fase del procés de selecció per incorpo-
rar-se al nou projecte de l’empresa, situada a Barce-
lona.
L’oferta de VR Pitstop ha estat impulsada per empre-
nedors i directius de Parets del Vallès i municipis del 
voltant. Es preveu que les persones seleccionades a 
partir d’aquesta formació puguin incorporar-se durant 
el mes de juliol ja amb la contractació per participar 
en esdeveniments de promoció desenvolupats per la 
companyia.
 
Formació en realitat virtual
El contingut de la formació ha girat al voltant de l’ús de 
tecnologies de realitat virtual, interactuant amb d’al-
tres emergents, per tal que puguin donar assistència 
tècnica en els esdeveniments.
VR Pitstop ofereix als proveïdors de continguts, a les 
agències d’esdeveniments i a les marques, un conjunt 
de kits tecnològics i suport tècnic expert perquè pu-
guin desenvolupar amb èxit una campanya de realitat 
virtual.

OCUPACIÓ

Resultats de les Eleccions Generals a Parets
En comú Podem ha estat la força més votada a Parets del 
Vallès en les Eleccions Generals celebrades el passat 26 
de juny de 2016. En total, aquest partit va aconseguir el 
31,21% del total dels vots emesos (2.917).
El Partit dels Socialistes de Catalunya se situa com a se-
gona força, amb 1.653 vots (17,68%), seguit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Catalunya Sí, amb el 15,97% 
dels vots (1.493).
La quarta força en nombre de vots ha estat Ciutadans, amb 
el 13,16% dels vots (1.230), seguida del Partit Popular, amb 
1.069 vots (11,44%) i Convergència Democràtica de Ca-
talunya, que ha comptat amb el suport de 665 electors 
(7,11%).
S’han registrat 46 vots nuls i 76 vots en blanc.
Dels 14.096 electors convocats a les urnes a Parets del 
Vallès, un 66,64% han exercit el seu dret a vot (9.393). 
La jornada es va desenvolupar amb plena normalitat. 

ELECCIONS
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La colla castellera local, Manyacs de Parets ha estat 
l’entitat guardonada durant la festa del lliurament de pre-
mis del canal Vallès Visió, que va tenir lloc el 27 de maig 
al Casal Cultural de Vallromanes. 
La gala, que enguany arriba a la sisena edició, premia 
aquelles persones o entitats dels municipis integrants 
del Consorci Teledigital Mollet que, al llarg de l’any, han 
destacat per la tasca realitzada, per la seva trajectòria o 
bé per portar el nom dels municipis baixvallesans més 
enllà de les nostres fronteres.
A la festa, també es van poder veure actuacions del grup 
En Clau de Gospel, de la Coral de Vallromanes i les in-
terpretacions del grup de dansa infantil i teatre, així com 
diferents vídeos amb una selecció d’imatges del canal. 

Els Manyacs, guardonats a la 6a gala de Vallès Visió

Bateig oficial dels Manyacs de Parets
Uns dies després de la gala Vallès Visió, els Man-
yacs es convertien oficialment en colla castellera, sota 
l’apadrinament dels Castellers de Mollet, els Castellers 
de Caldes i els Xics de Granollers. 
El lila, que serà el color oficial dels Manyacs a les seves 
actuacions, va estar acompanyat per la camisa grana dels 
Xics, i el verd de la colla molletana i la de Caldes, que van 
actuar a plaça de la Vila per acompanyar els de Parets.
Els paretans es van estrenar en la diada del seu bateig 
amb un pilar de 4, un 2 de 5, un 3 de 5 amb i sense agulla, 
i un vano de 4.
Actualment, la colla castellera local compta amb una vui-
tantena de membres.

La colla ha estat apadrinada pels Castellers de Mollet, els Castellers de Caldes i els Xics de Granollers

Parets viu l’experiència del Concert Circular
Desenes de persones van poder gaudir de l’experiència del 
Concert Circular, que va tenir lloc els dies 10 i 11 de juny. 
Durant dos dies, la carpa situada al Sot d’en Barriques va 
acollir la vivència de la música, la sensibilitat, l’emoció, el 
so, el cos i l’energia fusionats en un espectacle únic i una 
experiència sonora inoblidable.

CONCERT

Premi per al ball dels Gegants de Parets 
Els gegants de Parets del Vallès han aconseguit la segona 
posició en el I concurs nacional de balls de gegants, orga-
nitzat per l’agrupació de colles geganteres a l’antiga fàbrica 
Damm. La colla paretana va obtenir aquesta posició amb 
el ball “El gegant tocat de l’ala”. El primer lloc va ser per a 
la colla de l’Arboç i el tercer per a la colla d’Iluro de Mataró.

TRADICIÓ

Parets celebra el Dia del Medi Ambient
Jocs, tallers interactius, informació ambiental o xerrades 
són algunes de les activitats que es van organitzar a Pa-
rets, el passat 5 de juny, amb motiu de la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient. L’objectiu ha estat mostrar 
què pot fer cadascú per millorar el seu entorn ambiental 
més proper.

MEDI AMBIENT

 Imatges del lliurament de premis del canal Vallès Visió i del bateig oficial del Manyacs, a la plaça de la Vila

20 finalistes al Talent Parets 2016
Un cop finalitzat el període de presentació de propos-
tes, s’ha comprovat que un total de 20 participants reu-
nien els requisits establerts a les bases de la convoca-
tòria. La direcció artística i musical del concurs Talent 
Parets 2016 ha considerat que tots els seleccionats 
passin directament a l’última fase, ja que els finalistes 
no superen la vintena.
En virtut d’això, el jurat del concurs, format per Mi-
quel Pérez, regidor d’Educació, Cultura i Joventut 
de l’Ajuntament de Parets; Jordi Azagra, director de 
l’Escola Municipal de Música; Kiki Rodríguez, directora 
de l’escola Elite Dance, i Juan Pardo, director del projec-
te Beta, han avalat la proposta de la direcció artística i 
musical del concurs. Amb la voluntat de premiar tots 
i totes les concursants que s’han presentat, de forma 
individual o conjunta, el jurat ha decidit, per unanimitat, 
que tots els participants s’enfrontin directament a la 
Gran final que se celebrarà a l’escenari del parc La Li-
nera el dissabte 23 de juliol a les 21.00 hores, dins dels 
actes de la Festa Major de Parets del Vallès.
Es dóna així l’oportunitat a tots els i les participants de 
demostrar el seu talent a tothom que vulgui presenciar 
la gala en directe, a través de la televisió o de les xarxes 
socials, prevista durant la festa més gran del poble.

CÀSTING
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LLIURAMENT DE DIPLOMES
DE L’SLOP I CONFERÈNCIA:

Més informació a l’SLOP 
C. Major, 1 · Parets del Vallès
Tel. 93 573 88 96 · slop@parets.cat

Mindfulness i gestió emocional:
claus per a la recerca de feina
Consciència plena i control dels pensaments / Relació cos i ment

a càrrec d’Isaac Carreras (coach integral)

Sala Serra Cooperativa, 
dima�s 5 juliol de 9.30 a 11.30 h

FORMULARI:

HELP

XARXES SOCIALS, BLOCS, NEWSLETTERS…

NECESSITES AJUDA? 
T'oferim assessorament gratuït en TIC. T'hi apuntes?

Amb el supo� de:

MÉS INFORMACIÓ:
Tel. 93 573 8896
A/e: consellindustrial@parets.cat

PRÒXIMES

INFORMACIÓ: Escola de la Natura de Parets del Vallès
C/ Galende, 12 - 08150 Parets del Vallès / Tel.: 93 562 17 94

A/e: escola.natura@parets.cat

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h

INSCRIPCIONS:
Cal fer reserva prèvia al web escolanatura.parets.cat

ACTIVITATS
Exposició fotogràfica

DETALLS DE NATURA
de Josep M. Mompart, fotògraf naturalista 

Fins al 29 de juliol

De dilluns a divendres de 10 a 13.30h 

i de 17 a 20 h

Gratuïta

Taller monogràfic

LES SARGANTANES IBÈRIQUES        

30 de juny, 1 i 2 de juliol de 17.30 a 19.30 h 

i de 9 a 13 h

Lloc: Escola de la Natura

Preu: 2 € residents / 4€ no residents

Sortida nocturna

ELS INSECTES NOCTURNS   

Divendres 15 de juliol de 21.30 a 23.30 h

Lloc: Can Jornet

Gratuïta



30 de juny de 2016 7ACTUALITAT

GALA SOLIDÀRIA

Èxit de public a la gala Parets contra el càncer
Com cada any, la gala solidària de l’entitat Parets contra el 
càncer ha estat un gran èxit. Durant la tarda, es van poder 
veure diferents actuacions a càrrec de l’Escola de Música, 
Elite Dance, l’Associació de Balls de saló i el CEM Maria 
Grever. El 615 euros recaptats es destinarà a tenir cura dels 
malalts de càncer i al suport a les seves famílies.

La inauguració de l’exposició de treballs manuals dels 
alumnes dels casals municipals per a la gent gran de 
Parets i l’espectacle de playbak ‘Visca la gent’, a càrrec 
del grup La il·lusió no té edat, han encetat, aquest dilluns, 
l’agenda de les activitats emmarcades en la 27a edició de 
les Jornades Els Nostres Avis.
L’acte inaugural va comptar amb la presència de l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, de la regidora de Gent Gran, Sus-
sanna Villa, i de diversos regidors del consistori.
Els actes han continuat durant tota la setmana amb la 
final del campionat de petanca, una xocolatada a la Resi-
dència Pedra Serrada i les actuacions de les alumnes de 
les classes de gimnàstica i ioga de Ca n’Oms.

Se celebren les jornades per la nostra gent gran

A partir d’avui dijous, també es podrà veure un recital 
poètico-musical amb els membres del Niu d’Art i la Coral 
del Casal Sant Jordi, amb la col·laboració especial de 
Josep Mauri i Manuel Torres, una cantada d’havaneres 
i rom cremat al parc la Linera, bingo i ball a Ca n’Oms.
El dissabte, 2 de juliol, a partir de les 10 h, la Linera aco-
llirà la tradicional trobada de puntaires i la ballada de 
sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell; a les 20 h, el 
Teatre Can Rajoler serà l’escenari de l’espectacle de Paco 
Calonge, Regalando Sonrisas.
L’agenda de les jornades es tancarà aquest diumenge 
amb una sortida a Alcover en autocar, per fer el dinar de 
germanor al restaurant El Álamo.

El tret de sortida s’ha donat aquest dilluns amb la inauguració de la mostra de treballs dels casals

GENT GRAN

Les millors flors tenen premi a l’Asoveen
El Casal Asoveen ha repartit premis a les millors roses i 
els millors rams en una nova edició de la Festa de la flor. 
Enguany s’han presentat prop d’una cinquantena de roses i 
quinze rams. Els premis han estat per a Lola Sola,  Salvador 
Frias i Jordi Novell, per les millors roses, i per a Mercedes 
Moreno, Mercedes Gazulla i Antonia Fradera pels rams.

HOMENATGE

Reconeixement a la família Ferret
Dissabte, 4 de juny, la Residència Pedra Serrada va acollir 
un acte de reconeixement a la família del paretà Joan Fe-
rret Tesifont amb motiu de la donació de tres escultures 
modernistes que estan instal·lades al pati de l’equipament 
municipal. Les escultures porten per títol Dama Trista, 
Temptació i Agressivitat. 

MASCOTES

350 persones a la botifarrada de ‘Peluts’
La 2a botifarrada popular, organitzada per la protectora 
d’animals de Parets, ‘Peluts’, va aplegar prop de 350 per-
sones que es van donar cita el passat 28 de maig a l’espai 
exterior del Casal Can Butjosa. 
En total, es van recaptar 905 euros nets, que es destinaran 
a tenir cura dels animals trobats al municipi.

MOBILITAT
El bus e7 amplia el nombre d’expedicions
S’amplia el nombre d’expedicions del bus exprés de la Vall 
del Tenes que uneix Bigues i Riells i Barcelona passant per 
Parets.
L’increment del servei del bus e7 tindrà lloc a partir de l’1 
d’agost els caps de setmana i festius de tot l’any i el mes 
d’agost. La resposta del Departament de Territori de la Ge-
neralitat arriba després de les demandes dels ajuntaments. 
Actualment, el servei ofereix 13 serveis exprés diaris en 
sentit Vall del Tenes i 14 a Barcelona de dilluns a diven-
dres excepte el mes d’agost, que es complementen amb 
els serveis convencionals no exprés. 
L’any 2015 el bus exprés va registrar 843.717 usuaris, que 
suposa un increment en el nombre de viatgers d’un 5% 
respecte el 2014 i de l’11% si es compara amb el 2012. 
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Del 20 de juny
al 19 de juliol
de 17 a 20 h

Dimarts 28 de juny a les 18 h

DESCOBREIX EL FONS MARÍ, 
taller de manualitats a càrrec de la biblioteca

Dimarts 5 de juliol a les 18 h

CONTES A LA FRESCA, 
contes i cançons amb Jeep Gasulla  

Dimarts 12 de juliol a les 18 h 

PERIPÈCIES, 
espectacle de circ amb KaTRAska CIA 

Dimarts 19 de juliol a les 18 h

EL CARGOL MOSSI I EL CUC, 
espectacle de titelles amb Cia La Closca

MUNICIPI

A
C

T
IV

IT
A

T
S

2016

Bucs d’assaig

Reserves a Can Rajoler · C/ Travessera, 1 · 93 573 98 00

Tardes: de dima�s a diumenge de 17 a 21 h (divendres i dissabte, obe� fins a les 22 h)
Matins: de dima�s a dissabte de 10 a 14 h

6€/h grups de Parets*
8€/h grups de fora de Parets
2€/h persones solistes de Parets*
4€/h persones solistes de fora de Parets
3€/h grups amb Carnet Jove de Parets*

PREUS

*Per la compra de 10 tiquets, 5 hores de regal
Per la compra de 5 tiquets, 2 hores de regal
Ús gratuït si reserves els bucs buits, sense cap tipus de material
El Carnet Jove es pot sol·licitar al Casal de Joves Cal Jardiner

Cal Jardiner

HORARI

10a Escola d’Estiu de la
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa

De què parlem quan parlem de joves?
Els joves, la lectura i els contextos

5, 6, 7 i 8 de juliol
de 2016

FORMACIÓ

MUNICIPI Curs reconegut dins del PLA DE FORMACIÓ
DEL PROFESSORAT 20 d'abril de 2016

Més informació:

Biblioteca Can Butjosa 
La Salut, 52  
08150 Parets del Vallès 
Telèfon 93.562.23.53 
e-mail: bibut@parets.cat

PROPERES ACTIVITATS A

Els dies 2 i 3 de juliol 

l'Espai Jove se'n va de colònies a 
La Conreria!

16 de juliol a les 19 h

Batalla de Galls (i gallines)

17 de juliol de 18 a 21 h

BricoPalets
Aprèn a fer objectes útils amb palets.

Més informació:

Cal Jardiner. C/ Montcau, s/n

Tel. 93 573 72 00 / caljardiner@parets.cat

Horari d'estiu 
Del 15 de juny al 15 de setembre… 
ampliem horari!
De dima�s a divendres de 10 a 14 h i 
de 17 a 21 h
Pels matins… activitats com estampació 

de samarretes, taller de circ, tècnic de so 

casolà, iniciació al disseny gràfic… i conti-

nuem fent el nostre carretó per la Festa 

Major. T'apuntes?
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INAUGURACIÓ

Can Serra es reinventa amb ‘L’antic paller’
La masia de Can Serra acull, des de fa unes setmanes, 
el nou bar i restaurant ‘L’antic paller’. El nou establiment 
ofereix, entre d’altres, menjars tradicionals i gastronomia 
marroquina a preus econòmics, i la possibilitat de sopar a 
la terrassa exterior en un entorn immillorable.

CONCURS

Guanyadors del canvi d’imatge de Vallès Clínic
Cristian Romera, Sílvia Martínez i Francesca Lara són els 
tres guanyadors del concurs de canvi d’imatge ‘Yo no soy 
Homer’, impulsat per Vallès Clínic. Tots tres començaran, 
el pròxim mes de setembre, la seva transformació de la 
mà dels especialistes del centre d’entrenament personal.

CANVI D’UBICACIÓ

La botiga JR Esports canvia d’ubicació
La botiga especialitzada JR Esports ha canviat el seu lloc 
habitual d’atenció. Ara la podem trobar al carrer de Víctor 
Català s/n, de Parets. JR Esports ofereix, entre d’altres,  
roba esportiva tècnica, equipament de primeres marques,  
i personalització de roba.

Idilia invertirà 15 milions d’euros a Parets
Idilia Foods, fabricant dels productes Nocilla i Cola Cao, 
entre d’altres, fusionarà tota la producció en una sola fà-
brica, que estarà ubicada al complex industrial i logístic 
que l’empresa té a Parets del Vallès.
La companyia, que a Parets fabrica Cola Cao i Paladín, 
traslladarà i ampliarà la plantilla que actualment treballa 
a les dependències de Montmeló, per tal de donar cabuda 
també a la producció de Nocilla.
Per fer-ho, Idilia ha previst una inversió de 15 milions 
d’euros que es destinaran a l’ampliació de la fàbrica en 
6.900 metres quadrats i 2.000 de magatzem.
El projecte inclou nous espais d’envasat, I+D+i i serveis, 
per tal d’obtenir més capacitat d’innovació i diversificació 
de la gamma de productes d’Idilia Foods.
Les obres d’ampliació i millora de les instal·lacions co-
mençaran durant el segon semestre de 2016.

INVERSIÓ FIRA DEL MOTOR

Èxit de la III Fira del Motor de Parets
A mitjan juny, Parets es va convertir de nou en l’aparador 
del sector de l’automòbil durant la III Fira del Motor. 
L’objectiu de la fira és aprofitar la proximitat del Circuit 
de Catalunya, per tal de dinamitzar i reforçar la indústria 
del sector del motor situada al municipi.

Més d’una trentena de botigues i comerços participaran 
el pròxim diumenge, 9 de juliol, de 18 a 22 h, en la nova 
edició de la Fira del comerç, organitzada per l’Associació 
de Serveis i Comerços de Parets (ASIC), amb el suport de 
l’Ajuntament.
Les novetats arriben de la mà d’una desena d’entitats del 
municipi, que participaran activament amb la preparació 
de tallers i activitats per a grans i petits.

Participació activa de les entitats de Parets
Una passejada amb gossos, demostracions de ball, un re-
cital poètic, animació infantil, castells, mojitos, o la venda 
de les polseres solidàries de Festa Major, són algunes de 
les activitats que s’han programat.
Enguany, diferents establiments de restauració del muni-

Aquest juliol les botigues i entitats surten de nou al carrer
El dia 9 de juliol, el Sot d’en Barriques acollirà una nova edició de la Fira del comerç 

cipi també s’han sumat a la festa, i oferiran als visitants 
una gran varietat de tapes i tastets.
La Fira del comerç compartirà l’espai, per segon any con-
secutiu, amb el el megaparc infantil Sot Park, un espai 
per a tota la família, amb inflables i atraccions d’aigua, 
emmarcat en les activitats del programa ‘Eixamplem la 
festa’.

Raul Urtusol
Regidor de Comerç

És una oportunitat per impulsar 
el comerç local i de proximitat i, alhora, 
mostrar la gran varietat i qualitat de les 
botigues del nostre municipi”

“
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Divendres 22 juliol
23.00  Nit del Teatre al Carrer

01.30  Sessió musical Wikolia   

 Music Events

Dissabte 23 juliol
21.00  Talent Parets (fase final)

23.00  Concert Ramon Mirabet

01.00  Concert d’Apache

03.30  DJ Charly Rodríguez

 i Elite Dance

Diumenge 24 juliol
13.00  Concert vermut 

 amb Men in Sing

21.00  Sessió Prins Revival 

 amb Marta Pujol

23.30  Concert de Cybee

01.15  Vaparir Tour 2016 

 Ràdio Flaixback

Dilluns 25 juliol
18.00  Linera Parc, 

 espai de jocs i tallers

19.15  Holy Fest: 

 CEM Maria Grever

20.30  Show Elite Dance 

 i Talent Parets

00.00  Concert de Robusta

01.45  Concert de La Banda del  

 Coche Rojo

Divendres 22 juliol
18.15  Nit del Teatre al Carrer

19.00  Pregó XXè Diables Parets

22.00  La Festa de la Pedra del   

 Diable

Dissabte 23 juliol
11.00  Splash Slide

 (Consell d’Infants)

19.00  Concert Alcuscus 

 (c/ Barcelona)

20.15  Concert Orquestra La Pral.  

 de la Bisbal

23.30  Ball Orquestra La Pral. de   

 la Bisbal

00.00  El Rellotge (Diables Parets)

01.00  Exhibició balls de saló

Diumenge 24 juliol
11.00  Baixada de carretons 

 (c/ St. Antoni)

11.30  Exhibició de castells

19.00  Espectacle familiar Rialles

20.30  Audició de sardanes

23.30  Havaneres i cremat amb   

 Port Vell

Dilluns 25 juliol
20.30  Concert de l'Orquestra   

 Maravella

22.00  Bateig i correfoc de Diables

23.00 Castell de focs artificials 

 (Voltants riu Tenes)

00.00  Ball amb l'Orquestra   

 Maravella

ACTES PRINCIPALS

Parc la Linera
ACTES PRINCIPALS

Plaça de la Vila

guarniment
de carrers

Si penseu guarnir el carrer per la Festa Major i voleu 
rebre la visita de les autoritats municipals, només cal 
que truqueu a Can Rajoler al telèfon 93 573 98 00, 
abans del 19 de juliol, en horari d’oficina, i nosaltres ho 
organitzarem tot! 

També us podem recollir el guarniment un cop acabada 
la Festa Major d’Estiu.

Podeu fer ambdues coses a través del formulari que 
trobareu a www.parets.cat

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb el motiu:

La música a Parets

Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2016
i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a
 1 VAL de 3 TIQUETS

per a les atraccions de la fira.
Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets.

VENDA: Dissabte 9 de juliol
al Sot d’en Barriques de 18 a 22 h

Organitza: Col·labora:

Venda limitada a 2 vals per persona. Només majors de 10 anys
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CONSUM

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

Falses factures d’Endesa amb un virus informàtic
D’acord amb el comunicat d’Endesa, s’ha detectat una campanya fraudulenta per correu 
electrònic que simula avisos de factures de la companyia elèctrica, en què es convida el 
receptor a descarregar una factura. Un cop obert el correu, si s’accedeix a l’enllaç web 
que inclou, porta a una pàgina amb un codi maliciós o virus que bloqueja els fitxers per-
sonals de l’ordinador de l’usuari.

Es recomana desconfiar dels correus de remitents desconeguts o sospitosos i, sobre-
tot, no facilitar dades personals ni obrir cap enllaç. La companyia informa que l’adreça 
d’Endesa Online des d’on envia factures és gestiononline@endesaonline.com. 

Si heu estat víctimes d’aquesta campanya fraudulenta, cal denunciar-ho als Mossos 
d’Esquadra.

L’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE) ofereix un 
servei per ajudar els afectats per aquest virus. Us hi podeu posar en 
contacte a través del correu incidencias@certsi.es.

Freudenberg premia les millors idees de negoci  
Els estudiants de segon Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances de l’Institut 
Torre de Malla han participat novament en el concurs d’idees impulsat per la multina-
cional alemanya, amb seu a Parets, Freudenberg. 
Enguany, la novetat ha estat el plantejament del concurs, que no s’ha limitat a trobar 
idees per a l’empresa, sinó a la recerca de noves oportunitats de negocis per cobrir les 
mancances actuals que existeixen al mercat.
En aquesta ocasió, els 22 alumnes participants han presentat un total d’11 treballs 
relacionats amb el món empresarial, que han estat desenvolupats al llarg de tot el curs 
amb el suport dels tècnics i especialistes de Freudenberg.
El premi ha estat per a Irina Álvarez i Minerva Palazón, i el seu hostal vegà, amb 
instal·lacions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, i per a la funda protectora 
rebotant per a telèfons mòbils, pensada per Abderrazak Al Moussati i Daniel Crego. Els 
quatre estudiants han guanyat un viatge per visitar la planta de Freudenberg a Alemanya.

‘Freudenberg a rueda’ se suma a la Lluita TEAM
Aquest juny, la multinacional ha organitzat de nou la pedalada solidària dels treballadors 
i treballadores de les quatre companyies que formen part del grup, que s’han sumat a 
la lluita contra el càncer en una nova edició de ‘Freudenberg a rueda’.
Aquest és el cinquè any consecutiu en què Freudenberg, que forma part del Consell 
Industrial de Parets, organitza l’esdeveniment, que enguany s’emmarca en el projecte 
global ‘La lluita TEAM’. 

PREMIS FREUDENBERG

ACORD

Acord de treball amb el Consolat de Romania
L’Ajuntament i el Consolat de Romania estableixen les ba-
ses per desenvolupar un projecte conjunt que fomenti el 
creixement econòmic, centrat en la preparació de treballa-
dors i treballadores qualificats i en l’elaboració d’una es-
tructura per facilitar la col·laboració administració-empresa.

Núria Gisbert: Medicina integrativa i estètica 
al servei dels paretans i les paretanes
Núria Gisbert porta gairebé 20 anys oferint la medici-
na integrativa (bioenergètica, biològica, alternativa...) i 
estètica a la zona de l’Eixample de Parets. 
A la seva consulta hi van persones de totes les edats, 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
per exemple, mares que busquen millorar les defenses 
dels seus fills perquè no es refredin a la guarderia, o per-
sones que volen tractaments específics contra al·lèrgies, 
contra la depressió o l’estrès, entre d’altres.

Medicina alternativa com a prevenció
Aquest tipus de medicina, diferent a la medicina tradicio-
nal, té en compte aspectes com l’alimentació, el tipus de 
vida i l’estat emocional del pacient que poden determinar 
el nostre estat de salut, per buscar l’origen del problema 
i diagnosticar el tractament adient per revertir-lo.
En matèria estètica, ajuda els seus pacients a millorar 
el seu aspecte personal per assolir una interacció més 
òptima amb el seu entorn. 
Gisbert considera que hi ha altres opcions a la medicina 
tradicional per solucionar els problemes de salut i recu-
perar l’equilibri perdut al nostre cos.

(*) Aspecte que tenen les factures falses
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FESTA MAJOR D’ESTIU  2016

P A R E T S  D E L  VA L L È S

X X X V I I  C O N C U R S  D E

Tema: La música a Parets.

Pa�icipants: Pot pa�icipar-hi 
tothom, amb un màxim de 3 fotogra-
fies.

Categoria i format: S'estableix un 
únic nivell: format digital. La imatge 
fotogràfica ha de tenir un mínim de 
18 cm pel costat més petit, i pel 
costat més gran, un màxim de 30 cm. 
Ha d’anar muntada sobre un paspa�ú 
o ca�olina de 30 x 40 cm mínim 2 
mil·límetres de gruix. 

Presentació i termini de presentació: 
Cada fotografia s’ha de presentar 
físicament i també en supo� digital 
amb un mínim de 1200 píxels pel 
costat més llarg, juntament amb la 
butlleta d’inscripció, al Centre 
Cultural Can Rajoler (carrer Travesse-
ra, 1, 08150 Parets del Vallès) adreça-
da al Servei de Cultura, fins al dia 1 

de juliol a les 14 h. 
La butlleta d’inscripció es troba al 
web www.parets.cat i impresa als 
equipaments municipals.

Premis: Els premis seran els següents:
1r premi: 400 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
1r premi local: 150 € i trofeu
2n premi local: 100 € i trofeu

BASES 
PRINCIPALS

Consulteu les bases completes a: 
www.parets.cat

Dijous 30 de juny

A les 18 h als jardins del Casal Ca n’Oms
Recital poètico-musical 

a càrrec del Niu d’Art i la Coral del Casal 
Sant Jordi, Josep Mauri i Manuel Torres

A les 22 h al parc la Linera
Havaneres 

amb el grup Barca Mitjana i cremat de rom 

Divendres 1 de juliol

A les 17 h, als casals
Bingo 

De 22 a 01 h, a l’era de Ca n’Oms
Ball de les Jornades

Dissabte 2 de juliol

De 10 a 12 h, al parc la Linera
Trobada de puntaires

A les 12 h, al parc la Linera
Sardanes 
amb la Cobla Sabadell

A les 20 h, a la Sala Basart de la Cooperativa
Espectacle Paco Calonge

(cal comprar entrada, preu 3€)

Diumenge 3 de juliol

A les 11.30 h, 
a l’aparcament del camp de futbol
Sortida en autocar a Alcover

A les 14 h, al Restaurant El Álamo d’Alcover
Dinar i ball de cloenda de les Jornades
Preus: 10€ per als avis del poble majors de 65 
anys. 20€ per als acompanyants

Venda de tiquets i entrades: 
Centre Cultural Can Rajoler (Dies 13,14 i 15 de juny 
de 10 a 13 h - imprescindible portar DNI)

ELS NOSTRES
AVIS

27 JORNADES
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VISITES ESCOLARS

Els alumnes de Parets visiten l’Ajuntament
És habitual que els estudiants de 3r curs de primària de 
les escoles del municipi facin una visita a l’Ajuntament 
per conèixer el funcionament de l’administració local. Els 
darrers en realitzar aquest recorregut han estat els alum-
nes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat. Durant la 
seva estada, el regidor de Cultura, Miquel Pérez, i l’alcalde, 
Sergi Mingote, els van acompanyar als diferents departa-
ments, on van veure la gestió de cada àrea. Els alumnes 
van poder realitzar preguntes als treballadors i treballa-
dores municipals sobre la seva tasca. El Servei d’Educa-
ció, el de Comunicació, Recursos Humans, Intervenció 
o Alcaldia, van ser alguns dels llocs on més interès van 
mostrar els estudiants, que també van ocupar les cadires 
dels regidors a la Sala de Plens de l’edifici consistorial.

S’ha celebrat el darrer plenari del Consell d’Infants de Parets
Els consellers i conselleres van conèixer quines de les seves propostes formaran part de la Festa Major

La sala de Plens de l’Ajuntament ha acollit el plenari de fi 
de curs del Consell d’Infants de Parets del Vallès. Durant  
la sessió, els consellers i conselleres han donat a conèixer 
la tasca realitzada al llarg del curs i han sabut quines de 
les seves propostes s’han incorporat al programa de la 
Festa Major d’Estiu d’enguany.
Els nens i nenes també han explicat als membres del con-
sistori quines són les seves idees inicials per al disseny 
del futur parc del Sot d’En Barriques, tot i que el Consell 
d’Infants encara tindrà temps de treballar en aquest pro-
jecte durant el curs que ve.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha explicat que és molt 
positiu tenir aquest Consell d’Infants, i que les seves pro-
postes han sorprès tothom. Els consellers i conselleres 
tenien dos objectius a treballar: aportar propostes que es 

puguin incloure a la Festa Major d’Estiu, i aportar idees 
sobre el disseny d’un nou parc al Sot d’en Barriques.

S’acomiaden els alumnes de 6è
El darrer plenari del Consell d’Infants ha servit per aco-
miadar els alumnes de 6è curs de primària, que ara inte-
gren el Consell, i que no continuaran el curs vinent, ja que 
formaran part de l’Educació Secundària Obligatòria. Tot i 
això, els nens i nenes van demanar poder continuar amb 
aquest tipus de projectes; per això l’alcalde ha explicat 
que es crearà un nou consell per als alumnes adolescents, 
una idea que no té data concreta però que, segons es pre-
veu, es podria posar en marxa el pròxim curs. L’alcalde i el 
regidor d’Educació van agrair la tasca als 18 consellers i 
conselleres que han format el Consell d’Infants.

La Sínia celebra el seu bateig
El divendres, 3 de juny, durant tot el dia, 
l’Institut d’Ensenyament Secundari La Sí-
nia va celebrar el seu bateig amb una gran 
varietat d’activitats. 
El matí el van dedicar a fer tallers per als 
alumnes del centre. A la tarda, a més de 
continuar amb els tallers, va haver-hi una 

CELEBRACIÓ
actuació de la colla castellera ‘Els Man-
yacs’ de Parets. A les 19 h, va tenir lloc 
l’acte oficial d’inauguració de l’Institut i 
actuacions a càrrec dels alumnes de 4t 
d’ESO, amb la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música de Parets. 
Seguidament, els actes es van centrar en 
el comiat dels alumnes de 4t d’ESO, amb 
un sopar i una jam session. 
El punt final el van posar Diables Parets, 
amb una representació infernal amb balls, 
tabals i focs.

Primera promoció
L’acte del bateig s’ha fet coincidir amb el 
primer any en què l’Institut acomiada la 
primera promoció d’alumnes que finalitzen 
l’etapa d’ESO al centre.

Cloenda del curs al Torre de Malla
L’Institut Torre de Malla ha celebrat el fi de 
curs coincidint amb el 25è aniversari del 
centre. La celebració va comptar amb un 
parlament del director, Jesús Paniego, el 
regidor d’Educació, Miquel Pérez i l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote. Una ballada de 
la Colla de Gitanes de Parets va donar lloc 

ANIVERSARI
a la descoberta de la placa commemorati-
va dels 25 anys de vida del centre. L’institut 
es va fundar l’any 1991, any en què van co-
mençar a treballar molts professors que en 
l’actualitat encara formen part de l’equip 
docent.

Comiat als alumnes de Batxillerat
Dijous, 26 de maig, la Sala Cooperativa va 
acollir la cerimònia de comiat als alumnes 
que aquest curs acaben Batxillerat. Es va 
fer una entrega d’obsequis als estudiants 
i es va projectar un recull d’imatges dels 
alumnes des de 1r d’ESO fins a 2n de Ba-
txillerat. L’acte va acabar amb un refrigeri 
per als assistents organitzat per l’AMPA 
del centre, on els alumnes es van poder 
acomiadar dels companys i professors.

Fi de curs de l’Escola de Música
El Teatre Can Rajoler va acollir, el 7 de 
juny, el concert de final de curs de l’Escola 
Municipal de Música. L’acte va servir per 
celebrar el 25è aniversari del centre i va 
tenir com a eix principal les cançons del 
grup suec ABBA, fent un repàs dels temes 
més coneguts de la formació. 

CONCERT
Durant el concert, es va poder veure de nou 
la Macro-Orquestra, una cinquantena de 
músics, entre alumnes i professors que, 
enguany, van comptar amb la col·laboració 
de la coral d’adults de l’escola.

25 anys d’història a la Linera
L’Escola Municipal de Música es va inau-
gurar el 5 de maig de 1991 a l’edifici de 
l’antiga Torre del Director, al parc La Linera.
Anteriorment havia estat a Ca n’Oms, però 
amb la nova ubicació, l’escola va iniciar 
una etapa diferent i, amb el temps, s’ha 
consolidat com a centre generador i po-
tenciador de les aspiracions i necessitats 
musicals del nostre poble.  
Al centre es fan classes de solfeig, harmo-
nia, cant coral, iniciació i instruments, etc.

Participació en els premis FaPaC
Les Olimpíades Matemàtiques que orga-
nitza l’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra, 
amb el suport de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès i la resta d’AMPA del municipi, 
han quedat finalistes als premis FaPaC. 
El projecte de les Olimpíades ha estat es-
collit com un dels cinc millors de Cata-

lunya, concretament en la categoria ‘Fem 
xarxa per l’èxit educatiu’.
El lliurament dels guardons va tenir lloc el 
passat 10 de juny, a l’Escola Ramon Llull 
de Barcelona.

Reconeixement a la tasca de les AMPA
L’objectiu principal d’aquests guardons 
és crear un espai de reconeixement que 
permeti visualitzar la tasca que realitzen 
les AMPA a favor de l’escola pública i l’èxit 
educatiu, així com promoure el reconeixe-
ment del capital social que suposen els 
milers de voluntaris d’AMPA a Catalunya. 
A les Olimpíades Matemàtiques d’enguany 
han participat un total de 289 alumnes 
d’Infantil i Primària, que van gaudir de les 
activitats i tallers preparats per a l’ocasió.

AMPA
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La Festa Major d’Estiu més gran amb ‘Eixamplem la festa’
Les activitats es duran a terme entre els dies 9 i 16 de juliol, al Sot d’en Barriques i a la plaça del Dr. Trueta

Un any més, Parets del Vallès engrandeix la Festa Major 
d’Estiu amb la incorporació de noves activitats en el marc 
de la quarta edició d’Eixamplem la festa.
El programa pretén, per mitjà dels nous elements que en-
tren en escena, refermar el compromís de l’Ajuntament en 
l’organització activitats d’oci que consolidin el municipi 
com a referent cultural i, alhora, crear nous esdeveni-
ments i espais de relació per compartir i per gaudir.
La primera de les activitats tindrà lloc dissabte, 9 de juliol, 
a partir de les 18 h, al Sot d’en Barriques, amb el mega-
parc infantil Sot Park, un espai per a tota la família, amb 
inflables i atraccions d’aigua. El Sot Park, com en l’edició 
anterior, compartirà la zona amb la Fira del Comerç, on 

els botiguers i botigueres de Parets han preparat tot un 
seguit d’activitats complementàries.
Divendres, 15 de juliol, a les 20.30 h, a la plaça Dr. Trueta,
hi haurà una botifarrada popular oferta per la Comissió 
de Festes i, a les 22.30 h, cinema a la fresca, amb la pro-
jecció de la pel·lícula en català Star Wars 7: El despertar 
de la força.
Les activitats d’Eixamplem la festa clouran el dissabte 16 
juliol, a les 21 h, a la plaça Dr. Trueta, amb el concert-ball 
a càrrec del grup Noustalgics i, a les 23 h, amb la gresca 
de La Salseta del Poble Sec.
Durant la nit de dissabte també hi haurà servei de bar i 
planxa a càrrec de la Comissió de Festes.

Parets, Montmeló i l’Ametlla, pobles agermanats per les Gitanes
Les colles de Gitanes de Parets, Montmeló i l’Ametlla han signat un document 
d’agermanament gitaner. La signatura va tenir lloc coincidint amb la 8a edició de la 
picada conjunta, que les tres colles van dur a terme al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez. L’acte va estar presidit pels alcaldes de les tres poblacions, Sergi Mingote, 
Josep Guil i Andreu González, i pel president de l’Agrupació de Colles de Ball de Gitanes, 
Llorenç Solà. El document és un compromís amb la voluntat de fomentar la cooperació 
entre les colles per garantir la continuïtat de la Picada del Ball de Gitanes.

GITANES

Revetlles veïnals amb sopar i música per celebrar Sant Joan
Parets del Vallès ha viscut novament, i amb intensitat, la nit màgica de Sant Joan. 
Enguany, i un cop finalitzades les obres, el veïnat de l’avinguda d’Espanya ha tornat a 
celebrar la revetlla amb un sopar a la fresca. 
També hi ha hagut diferents festes veïnals als carrers la Sardana, la Mola, Farell, la Salut, 
passeig de la Ribera, Comte de Montemolin i als barris del Quarter Llevant i Quarter Nord.
Els casals per a la gent gran de Parets també van organitzar activitats amb motiu de la 
diada on no hi van faltar el ball i la coca.

SANT JOAN

PLUSVÀLUASOLIDARITAT
La Festa Major aposta de nou per la solidaritat
Aquesta Festa Major tornen les iniciatives solidàries amb 
els vals que es podran adquirir, al preu de 5 euros, i que 
donaran dret a 3 tiquets d’atraccions per a la fira. Els be-
neficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets.
La venda dels tiquets es farà partir del 9 de juliol, al Sot 
d’en Barriques, coincidint amb el Sot Park. La venda està 
limitada a majors de 10 anys i només es podran comprar 
6 tiquets per persona.

PLUSVÀLUADISSENY

Helena Dalmau guanya el concurs de disseny
La santfostenca Helena Dalmau, de 19 anys, ha estat la 
guanyadora del concurs de disseny de la imatge que iden-
tificarà la Festa Major d’Estiu d’enguany.
El dibuix, que havia d’estar relacionat amb el 25è aniver-
saria de l’Escola Municipal de Música, mostra una nina, 
d’inspiració manga, que porta un fanalet d’on surt l’esperit 
de la festa. 
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Cursos del Casal Can Butjosa
Arriba una nova edició dels cursos i tallers del Casal Can 
Butjosa. L’oferta és molt variada, hi ha cursos de pintura 
i dibuix, treballs manuals amb fang, rebosteria o cuina 
d’estiu per a joves cuiners que s’ofereixen per a infants 
d’entre 6 i 12 anys. Pel que fa als cursos destinats a jo-
ves i adults, hi trobem dibuix i color, ceràmica i escultura, 
rebosteria, cuina, pilates, bollywood, fotografia i dansa 
fusió oriental. Per als més petits també s’ofereix un casal 
artístic on els nens i nenes ocupen les tardes de dilluns 
a divendres preparant un espectacle, on es combina la 
música, la dansa i el teatre. Els alumnes de primària i 
secundària poden optar per fer classes de reforç durant 
tot el mes de juliol.

Un estiu ple d’activitats a Cal Jardiner i Can Butjosa!
Els casals han preparat una oferta molt variada de cursos i tallers per a totes les edats i gustos

BALL

Elite Dance: un final de curs d’espectacle
L’escola de ball Elite Dance ha posat el punt final al curs 
2015-2016 amb tres funcions al Teatre Can Rajoler. Els 
alumnes han preparat un espectacle de dansa i coreogra-
fies basades en la història musical, on han fet un repàs a 
totes les dècades que han estat marcades pel ball.

EN 2 MINUTS...

Biblioparc: estiu i lectura al carrer!
El Biblioparc ha obert de nou les seves portes  
al parc La Linera. Aquest servei té la finalitat de 
fomentar la lectura i complementar les activitats 
que du a terme la biblioteca Can Rajoler i, alhora, 
crear un espai de trobada que potenciï l’hàbit 
de llegir en família. Per complementar l’activitat, 
s’han programat diversos espectacles infantils 
que es duran a terme les tardes dels dimarts, a 
partir de les 18 hores.

Col·laboració amb el projecte ‘Sunseed’
Membres de l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume marxen aquest estiu a Almeria per 
col·laborar amb el projecte ‘Sunseed’, que vol  
reduir l’impacte en el nostre medi ambient.

CLOENDA

Finalitzen els cursos de català per a adults
L’entrega de diplomes i una actuació d’Els Manyacs, que 
es va fer el 10 de juny a Ca n’Oms, van ser els actes cen-
trals en la cloenda dels Cursos de Català, el Voluntariat per 
la llengua, les sessions d’acollida, el Club de lectura fàcil 
de la Biblioteca Can Rajoler i el taller ‘Cantem en català’.

FOTOGRAFIA

Èxit de participació en el Fotographic Parets
Els 10, 11 i 12 de juny, l’Associació Fotogràfica Parets ha 
celebrat la 4a edició del Fotographic Parets, unes jornades 
dedicades a la fotografia amb tallers de confusió digital, 
d’il·luminació i exposicions d’imatges del món del ferro-
carril, que novament han tingut bona afluència de públic.

Els matins bojos a Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner ja té enllestida la seva 
programació de tallers que es duran a terme durant tot el 
mes de juliol. El primer, un taller de cuina, es farà els dies 
5, 12, 19 i 26 de juliol en horari de matí, d’11 a 13 h, i anirà 
a càrrec de Ioan Martín. Uns dies més tard, el dimecres,13 
de juliol, es farà un taller de circ en el mateix horari que el 
de cuina. Aquest taller també tindrà sessions els dies 15, 
20, 22, 27 i 29 de juliol, i anirà a càrrec de María López.
A banda dels tallers, tots els dijous s’avança en la cons-
trucció del carretó que el casal està preparant amb motiu 
de la Festa Major, quan tindrà lloc ‘La Baixada de Carre-
tons’ organitzada per Ara Sarau, una entitat que es dedica 
a la gestió d’activitats en família.

CONCURS

4 guanyadores al Concurs de punts de llibre
Júlia Bertran, Xènia Muñoz, Carla Mangas i Nèlia Ponce 
han estat les guanyadores del 20è Concurs de punts de 
llibre. Dels 180 treballs participants, els punts de llibre 
guanyadors han estat escollits mitjançant una votació 
popular, en la qual han intervingut 170 persones.
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Compte enrere per a una nova edició de la Nit de l’Esport 
de Parets, que tindrà lloc el proper divendres 1 de juliol, a 
partir de les 20 h, al Teatre Can Rajoler.
Enguany hi ha novetats pel que fa als premis que s’ator-
garan. En total hi haurà sis premis principals, premis al 
millor esportista individual masculí i femení; premis al mi-
llor esportista masculí i femení d’esports d’equip, i premis 
als millors equips masculí i femení. A més, estan previstos 
altres reconeixements.

Nous premis a la Nit de l’Esport 2016
En la pasada edició van ser escollits Sara Castillo i David Vicente com a millors esportistes Excel·lents resultats de Lee Young Parets 

El club paretà continua amb els bons resultats als 
campionats on participa. Al Campionat de Catalunya, 
l’Adrian Gallego va aconseguir l’or; Aaron Bautista i 
Marc Poomereck, la plata, i en Gerard Muñoz, Aitor Pé-
rez i Jana Aragoncillo, el bronze. José Luis Estudillo 
Vela i Christian Villar Fenoy participaran al campionat 
del món de Perú del proper mes d’octubre arran dels 
resultats assolits recentment al Campionat d’Espanya.

Mar Doñate, campiona de Catalunya de bàsquet  
La jugadora de bàsquet de Parets, que milita al mini del 
CN Sabadell, s’ha proclamat campiona de Catalunya 
amb el seu equip.

Or per a la natació sincronitzada
Clàudia González és la nova campiona de Catalunya 
de natació sincronitzada per equips amb el CN Gra-
nollers. La nedadora del CN Granollers s’ha classificat 
cinquena en duet i s’ha proclamat campiona en equips 
al Campionat de Catalunya. 

Aposta pel futbol femení
La paretana Jessica Rodríguez és la nova aposta de 
l’EC Granollers com a nova coordinadora del futbol 
femení.

Sara Castillo, 3a al Campionat de Catalunya
Sara Castillo, del CP Parets, ha quedat 3a en la moda-
litat individual femení en el Campionat de Catalunya 
Sènior 2016 celebrat a Mollet. Va obtenir una puntua-
ció de 323,80 punts. Hi van participar 26 patinadores.

Canvis a les banquetes dels clubs esportius
Nahuel Nievas és el nou tècnic del sènior del Futbol 
Sala Parets. Dani Collado esdevé nou entrenador del 
sènior A masculí del CB Parets, mentre que Jaume Be-
renguer entrenarà el Sènior A femení del CB Parets.

Una altra de les novetats de la present edició de la nit de 
l’esport paretana ha estat la configuració del jurat, format 
per un representant de cada club.

Guanyadors de l’edició de 2015
La patinadora sènior del Club Patí Parets, Sara Castillo, 
i el veterà David Vicente, del Club Atletisme, van ser els 
escollits com a millors esportistes femení i masculí de 
Parets del Vallès de la temporada 2014-2015. 

Parets va acollir una nova edició, la quarta, del Torneig TRIPLE, adreçat 
a equips amb jugadors de capacitats especials. Enguany va comptar 
amb la participació de 12 equips de Catalunya i Andorra de Bàsquet. Els 
equips participants, a més del Bàsquet Triple de Parets, eren el Ronçana, 
el Vilar de Malgrat, el Montornès, el Sant Cugat, l’Associació Catala-
na d’Integració i Desenvolupament Humà (amb tres equips), l’Horitzó, 
l’Aspasur, el Vilar de Blanes, l’Aral Team de Sabadell i el SO Andorra. La 
jornada va estar marcada pel bon ambient i la fraternitat entre tots els 
equips, jugadors i familiars que van gaudir d’aquesta festa de l’esport 
organitzada per l’Associació local Triple Bàsquet.

IV Torneig TRIPLE amb els valors de l’esport com a protagonistes

EN 2 MINUTS...

Nit de l’Esport

2016

Nit de

l’Esport
2016

Elecció dels 
millors esportistes
i dels millors equips, 
masculí i femení

Divendres
1 de juliol
a les 20 h

Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès
INSCRIPCIONS CURSETS DE NATACIÓ SETEMBRE 2016

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

De l’11 al 14 de juliol, de 10 a 20 h (màxim 4 inscripcions per persona)
(El dia 11 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per cap altre mitjà que no sigui el presencial)

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 18 al 21 de juliol, de 10 a 20 h (màxim 4 inscripcions per persona)
(El dia 18 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per cap altre mitjà que no sigui el presencial)

INSCRIPCIONS CURSETS DE NADONS SETEMBRE 2016

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

16 i 17 d’agost, a partir de les 9 del matí

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

18 i 19 d’agost, a partir de les 9 del matí

INSCRIPCIONS AQUAGIM OCTUBRE 2016

NOMÉS PER A EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 12 al 16 de setembre

A partir de les 7 h (les inscripcions poden fer-se per telèfon o presencialment) 

Es farà la inscripció de tothom que vulgui entrar en el sorteig de les places i se’ls 

donarà un número d’ordre.

Sorteig de les places: dimarts 20 de setembre a les 11 h, a la piscina.

Piscina municipal Miguel Luque

La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02

A/e. piscima@parets.cat
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En el marc de la diada, organitzada pel Servei d’Esports 
de l’Ajuntament de Parets, alguns clubs van programar 
diversos torneigs i partits i altres van fer la cloenda de la 
temporada. Dissabte, 4 de juny, el Poliesportiu municipal 
Joaquim Rodríguez va acollir el torneig 4x4 d’handbol, 
el torneig popular de tennis taula i el torneig de 4x4 de 
futbol sala. 
L’endemà, el Club de Futbol Parets va celebrar, al camp 
municipal de futbol Josep Seguer, la cloenda de la XIV 

Clou la 16a Diada de l’esport a Parets
Els diferents clubs van organitzar activitats com a cloenda de la temporada esportiva 

Setmana Esportiva amb partits amistosos de les cate-
gories inferiors. 

Tercer Memorial Josep Seguer de futbol
L’activitat va incloure el Memorial Josep Seguer, en el 
marc de la celebració del 36è aniversari de la Penya Blau-
grana Parets. Per últim, dissabte 11 de juny, el Club Bàs-
quet Parets va organitzar, al Poliesportiu municipal Joa-
quim Rodríguez, el torneig de 4x4 en diferents categories.

EN 2 MINUTS...
L’atleta Marc Revelles, campió de Catalunya
Marc Revelles ha estat el campió de Catalunya en 200 
m tanques i 150 llisos infantil masculí. Gerard Cor-
bera va ser quart en 600 m llisos aleví masculí; Júlia 
Lahosa, 4a en 600 m llisos aleví femení. Laia Soler va 
ocupar la vuitena posició en 2.000 m llisos aleví fe-
mení; Cesc Ullar, 10è a 1.000 m llisos infantil masculí, 
i Martí Ullar, tot i caure a la sortida, va ser 14è. 

Dos patinadors del CP Parets, subcampions 
David André i Sílvia Rodríguez, del CP Parets, han as-
solit el títol de subcampions de Catalunya en catego-
ria júnior. El Club Patí Parets va organitzar el III Trofeu 
de Primavera amb 105 patinadors/es  de diferents  
clubs: Aspa Lliçà de Vall, CP Lliçà de Vall, CP Lliçà 
d’Amunt, CP Ciutat de Terrassa i EPA Sant Cugat. 

Destacada participació del CN Parets 
Jan Tàpies va ser 21è en 200 estils i 28è en la prova 
Q64 d’estils, baixant considerablement el seu regis-
tre. Mireia Porqueras va rebaixar molt els seus temps, 
millorant posicions en cada prova. No menys desta-
cables van ser els dos tercers llocs d’Àlex Jiménez 
en les proves de 100 lliures i en Q64 d’estils, i la plata 
de Norma Rodríguez en 100 lliures, a més del cinquè 
lloc en Q64 d’estils. Lucas Popa va ser 3r a la final H 
59 de Catalunya i Fran Torres 1r a la final F i 41 de 
Catalunya.

XXXVI Torneig d’escacs de Festa Major d’Estiu
Aquest any tindrà lloc el 10 de juliol al matí en format 
3 min + 2. Com a gran novetat, el torneig se celebrarà 
a la pista coberta de Can Butjosa, amb més espai i 
ombra per als jugadors i acompanyants. També hi 
haurà premis per a tots en forma d’embotits, vi o cava,  
i premis especials per als tres primers classificats, 
millor local i SUBs.

Miquel Molina, campió de tennis taula
Miquel Molina s’ha proclamat campió de Catalunya de do-
bles de tennis taula en categoria de Veterans de més de 
40 anys, formant parella amb Joan Barberà, del Falcons 
de Sabadell. El campionat es va fer a Calella els passats 
dies18 i 19 de juny.

TENNIS TAULA

Sergi Mingote, finisher a l’Ultraman de Motril
Sergi Mingote va ser 11è a l’Ultraman més dur del món i 
subcampió de Catalunya en tàndem en CRI, amb en Joan 
Soto. En les dues competicions va participar com a mem-
bre de La Lluita TEAM, projecte esportiu per recaptar fons 
per a la investigació de la histiocitosi i del càncer infantil.

LA LLUITA TEAM

Torneig de Futbol Sala al Vila Parietes
S’ha celebrat el primer torneig de futbol sala del Vila Pari-
etes, organitzat pels pares i les mares de l’escola amb la 
col·laboració de la direcció del centre.
Al llarg de la jornada, els més menuts van poder gaudir de 
l’esport amb companys, amics i familiars.

FUTBOL ESCOLAR
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La recent polèmica generada a les xarxes socials sobre els nous 
carrils bici i l’Anella Esportiva de Parets ha tornat a posar de 
manifest que les prioritats de l’alcalde Mingote no coincideixen 
amb les necessitats dels paretans i les paretanes. I és que molts 
dels projectes del Govern han estat ‘apostes personals’ del nos-
tre batlle que no havien estat reclamats per la gent del carrer.
L’aparició del nostre poble en l’APM, d’en Peyu, a TV3 és un nou 
exemple de la sensació de desgovern que tenim a Parets des de 
fa un any. Molts dels que van votar pel Partit Socialista s’han 
començat a adonar que darrere de la campanya M’AGRADA PA-
RETS només hi havia estètica i màrqueting però poc contingut 
i social menys. 

En un any s’han anat succeint ‘nyaps’ urbanístics com la re-
forma faraònica de l’avinguda Espanya –que ja supera el cost 
d’1,5 milions d’euros- o el de la coberta de la pista esportiva 
de Can Butjosa. De fet, fa poc hem sabut que la seva reparació, 
per evitar els problemes acústics, ens costarà més de 186.000 
euros. Durant aquest temps s’ha produït una sensació gene-
ralitzada de deixadesa en el manteniment de l’espai públic de 
Parets. També hem constatat la manca de transparència d’un 
Govern que s’ha negat a realitzar una auditoria dels comptes 
i contractes públics, que continua utilitzant sense mesura el 
cotxe oficial que paguem tots i totes o que abusa de les dietes 
quan continuem tenint al poble més de 1.200 aturats i aturades. 

Des d’ARA PARETS ERC volem agrair-vos la vostra implicació 
i co·laboració en el nostre projecte en aquest primer any de 
mandat. Cada cop som més els paretans i les paretanes que 
volem millorar conjuntament el nostre poble i que volem donar 
un tomb tan necessari. Per últim, donem les gràcies als 1.493 
electors que han votat la llista d’ERC en les eleccions generals 
celebrades el passat 26 de juny. Esquerra ha estat la força que 
més ha pujat a Parets passant a ocupar el tercer lloc, a només 
160 vots del PSC-PSOE que ha quedat segon. Felicitats a EN 
COMÚ PODEM per la segona victòria històrica a Parets.

Nombroses coincidències programàtiques han dut els grups 
polítics de CDC I PSC a treballar junts per Parets.
Mai han tingut tanta força els 630 votants que van confiar en 
Convergència. Tal com vàrem prometre a la campanya electoral: 
Confiança i compromís. Confiança en el bon ús i gestió del vot 
dels nostres veïns i veïnes, i el compromís d’utilitzar aquest 
vot en fer polítiques pel bé comú. CDC va fer més de 75 propos-
tes de tots els àmbits, que des de l’acord de governabilitat ens 
vàrem comprometre a dur a terme. L’acord es va materialitzar 
tot just ara fa dos mesos, on el Cap de llista, Raul Urtusol, era 
nomenat regidor de Comerç i 3r Tinent d’Alcalde, amb veu i vot 
a la Junta de Govern.
Ja des del moment de l’acord, el nostre regidor ha dut a terme 
una feina trepidant en el seu àmbit però, també, en d’altres on 
ens havíem compromès a la campanya electoral.
Què s’ha fet en aquest breu termini de temps?
Regidoria de Comerç: Un àmbit des del qual es treballa per po-
tenciar el teixit comercial que dóna vida al poble, estem estu-
diant les característiques dels nostres comerciants i botigues 
i possibles accions concretes per tal de dinamitzar i d’ajudar-
los en la seva feina. Productes Km-0, estudiar el canvi de 
l’emplaçament dels mercats setmanals...i d’altres que ja tenim 
en cartera, com un programa de ràdio i un espai fix al butlletí 
“Parets al dia” de promoció del comerç paretà.
Ètica municipal: Un exemple de transparència. S’està tramitant 
l’estudi econòmic amb format d’auditoria a la Diputació de Bar-
celona, aquesta vetllarà per a què tot s’ajusti a normativa.
Un altre, COST 0 EUROS.  El nostre regidor ha renunciat a cobrar 
retribucions per la feina de regidor.
Festa Major: Aquest any tornarem a tenir focs artificials, un re-
ferent a la nostra comarca.
País: Enguany celebrarem l’11 de setembre amb millor localit-
zació i espai per l’acte i ballada de sardanes. Estem treballant 
en una gran senyera dins una escultura referent que situaríem 
a una de les rotondes d’entrada de Parets.
Altres parlen i critiquen, sense aportar cap alternativa. Nosal-
tres, amb la força d’un regidor donem valor al vot dels nostres 
votants. I només hem començat.

CIUTADANS PARETS DEL VALLÈS
Ha vuelto a suceder otra vez, una obra la“Anilla carril bici” que 
no necesitábamos como prioridad en Parets, una obra mal pla-
nificada, mal proyectada y mal ejecutada y que nos ha costado 
más de 130.000 euros, una obra que se ha hecho popular en 
los medios de comunicación y redes sociales, incluso en pro-
gramas televisivos. Una vez más el PSC y su socio de viaje han 
desobedecido el clamor ciudadano para no seguir con esta obra 
en marcha. Pero está  claro que están comodísimos con el pacto 
SOCIOCONVERGENCIA.

CIUTADANS CATALUNYA
Hi havia un programa a la tele que ho escenificava la companyia 
“El Tricicle” on es veia 3 nàufrags en una illa i que per passar el 
temps realitzaven tot tipus d’ocurrències. Bé doncs això és ben 
semblant al que està passant actualment al “Oasi Català” on hi 
ha tres nàufrags (Convergència, ERC, i la CUP).Perquè aquests 
nàufrags, a diferència dels de la tele, tenen menys imaginació 
són sempre i tot el mateix encaminat al monotema “indepen-
dència” i així ens va, pressupostos sense aprovar i mentrestant 
la ciutadania que és qui paga els sous d’aquest govern patint 
la manca de solucions als seus problemes reals. Ciutadans, el 
partit de l’oposició, fa esforços de forma responsable i sensata 
per reconduir la situació. 

CIUDADANOS EN ESPAÑA
Serán 32 Ciudadanos los que nos representaran en el Congreso 
de los Diputados, han sido más de 3 millones de españoles que 
han votado a C´s.Si no fuese por esta ley electoral vigente que 
sólo beneficia a los viejos partidos y que como les favorece a 
ellos no la quieren cambiar. Nuestros resultados se multipli-
carían por dos, también la abstención y que los ciudadanos 
no crean en la política, nunca será bueno para nuestro país.De 
todas formas seguiremos trabajando intentando llegar a acuer-
dos para constituir un gobierno para todos los que confiaron en 
nuestro proyecto y nos votaron el 26J y también para los que 
no nos votaron. Porque con ilusión  y trabajo lo conseguiremos.

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Prioritats

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Convergència Democràtica de 
Catalunya 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

Què estem fent? Ciutadans

Veure-ho gris o de color: una elecció

Hi ha persones alegres, optimistes que afronten la vida amb 
il·lusió, amb positivisme. N’hi ha d’altres que sempre veuen el 
seu entorn gris, trist, sense colors. Aquestes últimes ni gaudei-
xen de les coses ni faciliten que altres en gaudeixin plenament.
Us preguntareu el perquè d’aquesta reflexió: té la seva expli-
cació.

Portem ja un any de legislatura, l’equip de govern porta treballant 
des del primer dia a fer realitat el compromís adquirit amb els 
ciutadans, els que ens van votar a nosaltres i al nostre model de 
poble (programa electoral), i també per a la resta de veïns i veï-
nes del nostre municipi. En aquest període hem facilitat moltes 
insercions laborals a empreses i a través de plans d’ocupació 
locals hem donat feina a molts ciutadans i ciutadanes de Pa-
rets en situació d’atur, hem continuat donant suport i ajuts a 
totes aquelles persones que ho necessiten (aliments, pobresa 
energètica...), hem tirat endavant projectes previstos al PAM. En 
general, construint un municipi més amable, sostenible i aco-
llidor per viure-hi, il·lusionant, ple de llum i colors... Colors com 
els dels focs artificials que, de ben segur, aquest any gaudirem 
de nou.

També en aquest mateix període estem comprovant que hi ha 
altres grups, a l’oposició, que tot ho veuen fosc i gris. Ens expli-
quem: en un any ho estan criticant tot, tot està malament, no hi 
ha res que els agradi, res de res, fins i tot veuen negatiu el bon 
estat financer de l’Ajuntament que vam tancar l’exercici 2015 
amb un romanent de prop de 8 milions d’euros. Sí, sí, això també 
ho critiquen. En fi, si això és la nova política que tant esbomben...
Suggeriríem a aquells que estan instal·lats en el GRIS, que posin 
una mica de colors de l’Arc de Sant Martí a les seves vides i, si 
més no, ens ho permetin als altres.

El passat diumenge 26 de juny es van celebrar les eleccions al 
Congrés dels Diputats. Sense entrar en valoracions dels resul-
tats, si volem ressaltar i agrair als paretans i paretanes el grau 
de civisme i normalitat en què en tot moment es van dur a terme 
al nostre poble.

Des de NOPP celebrem l’activitat que porta a terme l’escola mu-
nicipal de música perquè completa la formació de les persones, 
s’ha de reconeixer que treballen molt i bé.

Vàrem poder assistir al concert de l’escola, el passat 7 de juny, 
a Can Rajoler, ho considerem memorable, ens va agradar molt i 
molt pel nivell assolit i hem de felicitar professors, pares, alum-
nes, corals, direcció, un goig per l’esperit veure on podem arribar 
quan les coses es fan bé i amb continuïtat. Aquest concert és un 
indicador cultural del nostre poble amb nota, assenyala cultura 
fugint del populisme. Joves amb talent musical, quin goig per la 
ment, un excel·lent per a tots, ho feu molt bé i s’ha de dir ben alt.
Quan es va portar a terme el projecte de la Linera, per cert un 
projecte urbanísticament fantàstic, es va aconseguir pel poble 
l’espai del parc amb els seus arbres, la xemeneia, la casa cuna i 
la nau la Quadra Vella de la fàbrica, avui desapareguda. També 
es va poder comprar per un preu molt assequible la Torre del 
Director amb el seu jardí, amb la intenció, ja llavors, de destinar-
la a escola de música. Un homenatge a la memòria dels polítics 
locals de la República que l’havien destinat a escola bressol.

L’Escola municipal de Música del nostre poble fa 35 anys que 
va iniciar la seva activitat i no 25 com es diu per part de l’equip 
de govern. En fa 25 que està ubicada a l’actual edifici la Torre 
del Director de la Linera, abans estava a Ca n’Oms. Repetir una 
mentida pot ser útil per aconseguir determinats objectius po-
lítics, però no va més enllà d’una mala pràctica i de demostrar 
poc rigor intel·lectual.
35 anys treballant dóna talents individuals i col•lectius i puja el 
nivell cultural del poble.
Enhorabona a tots els que ho fan possible, que segueixi així.

Escola Municipal de Música, 35 anys

ECP Primera força a Parets

En primer lloc volem donar les gràcies als 2.800 paretans i pa-
retanes que el 26 de juny han fet que EN COMÚ PODEM hagi 
estat la primera força a totes les taules electorals de Parets, 
amb molta diferència amb la resta de formacions, fet que indica 
que la gent del nostre poble ha tornat a fer confiança al canvi, 
a la regeneració democràtica, a posar a les persones per sobre 
dels interessos econòmics i al mateix temps, ha dit prou a les 
polítiques caciquistes, a les obres inútils, als diners malbara-
tats... a la vella política. 

És per tot això, que el resultat electoral ens genera il·lusió, força 
i esperança. A Sumem Parets continuarem treballant per fer un 
poble entre tots i per a tots. Ho farem conjuntament amb els 
col·lectius i associacions de caràcter social, cultural, esportiu... 
estarem encantats d’estar al seu costat. 

No negarem que la nit del 26J va ser una nit agredolça per a tots 
nosaltres. Per una banda trobem el suport de la gent de Parets, 
de la resta del Vallès Oriental i de Catalunya, no obstant això, 
ens quedem amb la sensació que a la resta de l’Estat un canvi 
significatiu i real de polítiques haurà d’esperar. 

Des d’ En Comú Podem ens hem deixat la pell a la campanya. La 
coalició de forces progressistes i d’esquerres a Parets, Sumem 
Parets, Iniciativa els Verds i EUIA, cada vegada agafa més força. 
Encarem el futur amb confiança i consistència. Sabem que la 
nostra oposició no serà fàcil, el pacte entre PSC i CDC no ens 
deixa gaire marge per promoure polítiques de canvi. Però ja 
sabíem fa un any que el camí tindria pedres i que ens posarien 
pals a les rodes.  

Sumem Parets, persistirà amb el màxim compromís i res-
ponsabilitat en el seu afany d’aconseguir un poble més just, 
més equitatiu i més igualitari. Tant amb els nostres regidors a 
l’Ajuntament com amb tota la nostra gent al carrer. 
Volem aprofitar aquesta ocasió per convidar a tots/es a 
col·laborar amb nosaltres. Vine al nostre local o posa’t en con-
tacte a través de les xarxes, segur que pots aportar quelcom al 
grup. En Comú Podem. 
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Game over...
...67 anys després, per al rellotge de l’Ajuntament que, durant gairebé set dècades, ha 
anat acompanyant les vides de paretans i paretanes, tot fent realitat l’expressió llatina 
tempus fugit.
Manufacturat a Miranda de Ebro, va viatjar amb tren fins a Parets a finals de juliol de 
1949 i el va instal•lar un muntador enviat pel fabricant –Viuda de Ángel Perea–, entre el 
10 i el 19 d’octubre. L’especialista, durant aquells dies, va estar a dispesa a Can Boter. 
Josep Gomis i Narcís Net es van encarregar dels treballs de col•locació i de ferreria. I tot 
plegat, afegit a l’import de l’adquisició, va comportar una despesa total per a les arques 
municipals de 24.353 pessetes, que en aquella època constituïa una petita fortuna.
El rellotge tenia maquinària «sixtema MOREZ reconocida en relojería monumental como 
la de mejores resultados por su robusted y esactitud», l’esfera era de 110 cm de diàmetre 

i les seves rodes internes de bronze de la «mejor calidad». Malgrat tota l’excel•lència descrita en la proposta de la 
comanda, el pas dels anys ha anat malmetent el seu funcionament i darrerament era habitual veure’l 
aturat o marcant una hora errònia. Per això, tot i la recança a substituir un element que fins i tot ha 
arribat a ser protagonista d’algunes festes majors, s’ha pres la decisió d’instal•lar-ne un de nou i re-
galar una merescuda i daurada jubilació a l’antic rellotge de l’Ajuntament. Molt probablement, aviat el 
podrem reveure en una altra ubicació...

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

A l’estiu, la formiga surt del niu i tot el món viu!
Amb la revetlla de Sant Joan, comença l’estiu. És la nit dels focs artificials, focs d’artifici o castells de focs, i no hi 
poden faltar tot tipus de petards, com les piules i els coets (voladors, xiuladors, correcames…). I, sobretot, no hi pot 
faltar el cava i la coca (de pinyons, de fruita confitada, de crema, de nata, farcida de cabell d’àngel...). 
I un cop l’estiu és arribat, no hi ha res que vingui més de gust com assaborir un bon gelat de vainilla, xocolata, coco, 
pistatxo... O potser millor un bescuit (no *biscuit) o un ametllat (no *almendrado)? N’hi ha de molts gustos i textures. 
I com el demanareu? De barra (i no *corte), una terrina, una copa, un cucurutxo o cornet, un polo... Si no ho teniu clar, 
podeu optar per un granissat, una orxata o un batut. Ara que, si sou més de menjar salat, el millor és un bon gaspatxo, 
amb uns bons crostonets, trossets de pa o dauets a dins (i no *tropezones o *picatostes), si pot ser casolans (i no 
*caseros). 
Una altra de les tradicions que no s’ha de perdre, especialment en aquesta època de l’any, és anar a fer 
el vermut asseguts en una bona terrassa veient el món com passa. Podeu demanar una ració de seitons 
(i no *boquerons), calamarsons (i no *xipirons), cloïsses (i no *almejas) o escopinyes (i no *berberetxos). 
A més, si ho feu en alguna de les terrasses o patis interiors que tenen els bars i restaurants de Parets, 
hi podreu practicar català, perquè molts d’aquests establiments són col·laboradors del Voluntariat per 
la llengua. Un escenari perfecte per passar un estiu a la fresca fent-la petar en català!  

RAP107RAP107RAP107RAP107

RAP a la Carta al Teatre Can Rajoler
El popular magazín de la ràdio municipal de Parets, RAP a la 
Carta, farà un programa en directe al Teatre Can Rajoler el 
pròxim diumenge, 18 de setembre, de 10 a 12 h. La gala, que 
comptarà amb diferents actuacions musicals, poètiques, con-
vidats d’altres programes radiofònics i altres sorpreses que els 
organitzadors no han volgut desvetllar, servirà per donar inici 
a una nova temporada del programa i, a més, com a cloenda 
dels actes que l’emissora ha fet amb motiu dels seus 35 anys 
de vida. L’entrada serà gratuïta i el públic podrà conèixer com 
es fa el programa i les seves seccions habituals. A més, s’ha 
preparat un vídeo on apareixen els col·laboradors del programa 
fent les seves seccions a la ràdio.

RAP a la Carta és un programa de participació telefònica que s’emet des de fa més de 25 anys, i que es pot escoltar 
cada diumenge de 10 a 12 h a la sintonia de RAP107 FM. Ara, els seus presentadors (Elisabet Negre, Montserrat 
Martí, Pere Planas, Martí Manzanares, Rosa Díaz i Alberto Corbacho) fan un descans d’estiu per preparar aquesta 
gala especial ‘RAP a la Carta, 35 anys de RAP107 FM’ on conviden a tothom a assistir, ja que asseguren que “serà 
un programa en directe molt maco, ens esperen dues hores ben divertides”.

 Redacció RAP107

QUÈ N’OPINES DE...
El lideratge de Parets a la comissió d’Acompanyament a les famílies

Conxita Grau
Cuidar l’educació és fo-
namental, així és que em 
sembla perfecte. Ara bé, 
s’ha de veure com s’ha 
posat el fil a l’agulla i qui-
na repercussió tindrà.

Alexis Gabriel
Me parece muy bien. Me 
gusta que se trabaje por la 
educación, así que me ale-
gro de que haya recibido 
este reconocimiento.

Mercè Royo
Sempre està bé rebre 
un reconeixement.  Si 
l’aposta educativa ser-
veix realment perquè els 
alumnes tinguin un fu-
tur, és una bona notícia. 

Antonio Cantero
La educación es importante, 
y voy más allá, es impres-
cindible, por lo que creo que 
estas acciones son muy im-
portantes.

Francesc Cervera
Aquesta informació no la 
tenia. Això és senyal que 
el sistema a Parets és 
eficient. Sempre és po-
sitiu que es reconeguin 
aquests aspectes.

Pepi Volart
És genial. Això vol dir 
que s’està aconseguint 
implicar tots els agents 
de l’educació per tal de 
seguir millorant l’èxit es-
colar del municipi.



 30 de juny de 201620 LA FINESTRA

Coneixíeu Parets del Vallès abans de venir al Concert Circular?
IDO: No, la veritat és que no tenia ni idea d’on ubicar aquest poble. En un principi pensava que 
em portaven a la ciutat de Barcelona, per això ha estat una sorpresa poder venir a aquest lloc 
que em sembla meravellós. M’agrada perquè he estat en moltes ciutats i en grans teatres 
preparant grans actuacions davant de molta gent, però aquí, a Parets, he pogut veure els bons 
sentiments de la gent del poble, vaig passejant pels carrers i tothom coneix l’Ernesto, el pro-
jecte del Concert Circular... M’agraden molt els espectacles de grans dimensions, però aquest 
format també.

ROBERTO: Sí, jo tinc una bona relació d’amistat i admiració amb el CEM Maria Grever, i amb 
l’Ernesto Briceño, un dels músics que ha marcat alguns sectors de la música amb projectes 
com ‘Cordes del Món’. Jo he fet col·laboracions amb l’escola sempre que he pogut.

Formeu part de bandes musicals peculiars. Qui sou?
IDO: ‘Mayumana’ som un grup de persones que creem espectacles amb música, balls i per-
cussió, molta percussió. El que podríem dir és que treballem amb diferents talents que ens 
aporten les persones sense posar cap norma específica. És una manera d’entendre la música, 
no només com a música, sinó com a experiència, com a show.

ROBERTO: Per la meva part, he treballat amb ‘Mayumana’ i formo part de ‘PRIMATE-Percusión 
Teatral’. Pensem que es pot crear música amb qualsevol objecte. Jo faig música amb instru-
ments no convencionals d’ençà que tinc 8 anys, i estem encantats de poder aportar aquesta 
experiència a Parets, i al Concert Circular.

El Concert Circular trenca les normes dels concerts tradicionals?
IDO: Sí, perquè creem la música que volem, amb llibertat, i ho transmetem a l’audiència d’una 
manera molt diferent de com es fa quan seus en una butaca a escoltar un concert. La música 
sempre toca sentiments, i crec que el Concert Circular realment crea una gran comunitat que 
viu una experiència inoblidable.

ROBERTO: La primera vegada que l’Ernesto em va parlar del Concert Circular, vaig pensar que 
els elements terapèutics eren excel·lents. Es tracta de fer que les persones que vinguin puguin 
desconnectar, o connectar, si així ho necessiten.

Què aporteu al concert circular?
IDO: La música que hem preparat per al concert és similar a la que fem a Mayumana. S’ha 
d’entendre que, la música que fem al Concert Circular, no és quelcom que es pugui escoltar en 
un CD o reproductor musical, això no és suficient, s’ha de viure, sentir les emocions, i assistir 
a aquesta experiència amb tots els sentits actius.

Roberto Castillo i Ido Kagan: músics de referència al Concert Circular
Ido Kagan és membre de la formació musical i teatral ‘Mayumana’, una companyia is-
raeliana referent en el món escènic. Roberto Castillo forma part de ‘PRIMATE Percusión 
Teatral’, una banda que neix per explorar els sons amb objectes de la vida quotidiana 
com gots, rentavaixelles, o el mateix cos del músic. Són dos dels artistes que han 
participat en la creació del darrer Concert Circular que es va celebrar a Parets els dies 
10 i 11 de juny. Tot i aportar la seva música, finalment Ido Kagan no va poder assistir 
al Concert Circular per motius d’agenda. Tot i així, la seva creació musical, juntament 
amb la de Roberto Castillo i altres artistes, va fer que el Concert Circular fos un èxit.

El Concert Circular... 

Una experiència emocional.
Una immersió binaural diferent.
Una experiència multisensorial.

La música del concert...

Treballa amb les emocions del públic.
Compta amb elements visuals.
Afavoreix canvis positius en la persona.

“El Concert Circular s’ha de viure amb tots els sentits actius”

juliol 2016 De 18 a 22 h, al Sot d’en Barriques, 

megaparc infantil Sot Park (porteu 

banyador i tovallola perquè hi haurà 

atraccions d’aigua). A la mateixa hora, 

Fira del Comerç, amb parades de boti-

gues locals i activitats complementàries.

A la plaça Dr. Trueta 

concert-ball 

amb l’actuació dels grups: 

21 h Noustalgics

23 h La Salseta del Poble Sec

Servei de bar i planxa a càrrec de la Comissió de Festes.

VENDA de vals de Festa Major solidària

Dissabte 9

Divendres 15
Dissabte 16

A les 20.30 h, a la plaça Dr. Trueta,

actuació de l’escola de dansa Elite Dance. 

Tot seguit, botifarrada oferta per la 

Comissió de Festes i, a les 22.30 h, 

cinema amb la projecció de la pel·lícula en 

català STAR WARS: El despertar de la 

força


