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Noves pistes d’skate 
de Cal Jardiner

Entrevista: 
Ernesto Briceño

17 20

Guanyadors de la II edició dels Premis al mèrit educatiu
L’Ajuntament de Parets ha repartit els guardons corresponents als Pre-
mis al mèrit educatiu, que tenen l’objectiu de fomentar valors com la 
superació personal i la responsabilitat, premiar l’obtenció de les millors 
qualificacions o reconèixer les bones pràctiques educatives, entre d’al-
tres. En aquesta convocatòria s’han presentat 16 sol·licituds, 13 en la 
categoria de millor nota en selectivitat, batxillerat, cicles formatius de 
grau superior i grau mitjà, i treball de recerca, i 3 al mèrit docent. Pàg.13
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Resultats del Pressupost 
participatiu 2015

Gitanes Parets clou 
la celebració del 40è 
aniversari

Visita d’intercanvi 
cultural amb Missirah 

9 14

Tras las elecciones del 27-S, Ciudadanos se ha consolidado como un partido sensato y coherente, respecto a otras alternativas 
con rumbo dudoso. Ante este hecho el pueblo de Parets ha sabido valorar las necesidades de esta sociedad, y eso se ha traducido 
en el aumento de números de votos, de afiliados y simpatizantes que hemos obtenido, y esto nos motiva aún más para afrontar las 
próximas elecciones generales con más ganas y optimismo. Queremos dar las gracias a todos nuestros ciudadanos de Parets que 
gracias a sus votos nos han convertido en la segunda fuerza más votada en nuestro municipio por delante de partidos como PSC, 
PP o Catalunya si que es pot. Pàg. 3

El llibre Orígens Destins es presentarà el novembre
Glòria Campoy Collado, Alícia Pozo Figueroa, Marc Aibar Colomé i Mercè 
Alcayna Alarcón són els autors del llibre Orígens Destins, que es pre-
sentarà oficialment el pròxim 14 de novembre, a les 18.30 h, al Teatre 
Can Rajoler. El volum explica el fenòmen migratori a Parets del Vallès 
entre els anys 1950 i 1980. El llibre ha estat editat per l’Ajuntament de 
Parets i ha comptat amb la col·laboració de l’Escola Sant Gervasi de 
Mollet del Vallès. Pàg.15

Parets, referent 
en cultura i educació
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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 29 octubre
A les 17 h, al Club Sant Jordi, festa de la Castanyada amb berenar i ball 
a càrrec de Pep i M. Josep. 

Divendres 30 octubre
A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, festa de la Castanyada amb berenar i ball 
a càrrec del Duo Montseny. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: castanyada.
A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, presentació de la nova tempo-
rada del Club Atletisme Parets.
A les 19 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música, xerrada sobre 
Els fets de 1714, a càrrec de Josep Capdeferro, professor d’història del 
dret de la Universitat Pompeu Fabra.
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil: tertúlia al 
voltant de la lectura del llibre El nou món de la Sandy, de Fina Niubó. 
A les 22.30 h, al Casal Can Butjosa, Festa de la Castanyada Amb les 
actuacions de Combos del CEM  Maria Grever i Oscar Colher Band.

Dissabte 31 octubre
A les 16.30 h, al Club Sant Jordi, festa de la Castanyada amb berenar i 
ball a càrrec de Choffers.
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, concert familiar La Catrina a la Cas-
tanyada, a càrrec de Cordes del Món i la col·laboració de PROdansa. 
De 19 a 1 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Nit del Terror, amb la pro-
jecció de: El conjuro, Annabelle, The ring i Abierto hasta el amanecer. 

Diumenge 1 novembre
A les 12 h, al cementiri municipal, col·locació d’una placa amb un poe-
ma de Santa Teresa de Jesús, lectura de poemes a càrrec del Niu d’Art 
Poètic i actuació de duet de guitarres de l’Escola de Música
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Petits monstres, de Marilia 
Samper.

Dilluns 2 novembre
De 15 a 17 h, al rocòdrom del poliesportiu, activitats amb les escoles 
de Parets.
A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa, xerrada de l’Espai Llebreta.
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai del lector. 

Dimarts 3 novembre
De 9 a 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de jocs de falda: exposició 
CDIAP.
De 15 a 17 h, al rocòdrom del poliesportiu, activitats amb les escoles 
de Parets.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Stoy time: Mr. McGee, a càrrec 
de Cambridge School.

Dimecres 4 novembre
A les 16.30 h, al poliesportiu, sortida de l’excursió amb la gent gran de 
Parets pels voltants del poble.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Divendres 6 novembre
A la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració exposició prorefugiats. 
Fins al 25 de novembre. 
A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, bressol de contes. 
De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: 
Coses que potser no sabies de la Terra. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 20 h, al poliesportiu, inauguració de la VI Mostra 
fotogràfica El nostre CEP, les nostres muntanyes.
A les 22.30 h, al Casal de Can Butjosa, concert Prou 
d’Hòsties 2015, amb les actuacions de Roe Delgado 
i La Tía Carmen.

APUNTA’T
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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

C
A

R
T

IP
À

S
 M

U
N

IC
IP

A
L 

2
0

1
5

-2
0

1
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

El Centre d’Estudis Locals PARIETES hem organitzat una con-
ferència titulada ‘Els fets de 1714’ que girarà al voltant de la 
figura de Miquel de Calderó de Masdovelles, propietari de la Ma-
rineta, defensor dels drets de Catalunya el 1714.
Ens plau convidar a tota la ciutadania a assistir a aquesta in-
teressant xerrada, a càrrec de Josep Capdeferro, professor 
d’Història del dret de la Universitat Pompeu Fabra.
La ponència tindrà lloc el divendres 30 d’octubre, a les 19 h, a 
l’auditori de l’Escola Municipal de Música. 
Tothom hi està convidat!
Centre d’Estudis Locals PARIETES

Nota d’agraiment sobre el Dia Mundial del Càncer de Mama

L’Associació Parets Contra el Càncer vol expressar el seu agraï-
ment a totes les persones anònimes que, el passat 19 d’octubre, 
van fer la seva aportació econòmica així com a les voluntàries 
que ho van fer possible.
També agraim a tothom l’assistència a la xerrada sobre preven-
ció a càrrec de la infermera del CAP Parets, Alícia Gómez Arroyo. 
Malgrat les dificultats en la difusió de l’activitat i la mancança de 
serveis tècnics, l’exposició audiovisual va ser tot un èxit. 
D’altra banda, volem recordar que el pròxim 27 de novembre tin-
drà lloc, a la Sala Basart Cooperativa, el tradicional sopar benèfic 
de Parets Contra el Càncer, que inclourà l’actuació dels Amics 
de l’Òpera del Vallès Oriental. El tiquets per al sopar es podran 
adquirir tots els dimarts, de 16 a 19 h, a la seu de l’entitat situada 
a l’edifici de la Corefo, per un donatiu de 35 euros.
Associació Parets Contra el Càncer

Gràcies a tothom

Des del Banc de Sang i Teixits volem donar les gràcies a totes 
les persones que el passat 4 d’octubre, amb motiu de la Cursa 
Solidària pel Treball Digne, es van acostar a la unitat mòbil per 
fer donacions de sang. 
Dels 79 oferiments, es van fer efectives 71 donacions, de les 
quals 14 van ser de nous donants. També es van dur a terme 

4 donacions de medul·la. Volem recordar que el pròxim 21 de 
novembre, la unitat per a la donació de sang i medul·la estarà 
situada, entre les 10 i les 14 h, al l’av. de Catalunya, davant del 
Club Sant Jordi.
Elisabet Sobrepera. Banc de Sang i Teixits

Carta oberta a tots els amics i amigues de la poesia de
Parets del Vallès

Benvolguts ciutadans i ciutadanes: Per raons totes elles res-
pectables, el Sr. Jaume Anfruns va dimitir de president del Niu 
d’Art Poètic de Parets. L’assemblea de socis acceptà el meu 
nom, no essent jo ciutadà de Parets, però sí molt vinculat al 
Niu d’Art i també a la població. Només desitjo tenir la mateixa 
il·lusió i entusiasme del dimitit president per continuar la seva 
tasca, fer el Niu d’Art encara més universal i una entitat cultural 
capdavantera i envejada en el camp de la poesia. Conec força 
els poetes i poetesses de Parets i alguns dels seus llibres pu-
blicats que he llegit, com també l’entusiasme de biblioteques 
i escoles per aconseguir que cada paretà descobreixi el poeta 
que porta a dins. I per fer-ho possible el Niu d’Art obre les por-
tes a tots els seus actes i ens plauria moltíssim la presència, 
en els recitals del darrer diumenge de cada mes, de rapsodes i 
poetes de totes les edats presentant poesies pròpies o d’altri. 
No m’allargo més, només vull afegir que el Niu d’Art continua 
tenint la mà estesa a totes les entitats de la població per oferir-
los col·laboració i desitjar-ne la seva. Tots junts per un Parets 
cultural capdavanter a Catalunya. 
En nom meu i de tota la Junta, una cordial salutació a tots els 
veïns i veïnes de Parets.
Joan Sala Vila, president del Niu d’Art Poètic.  

M’han pres la tardor de la finestra de la cuina...
 
Han buidat la paret
que em mostrava esplèndides tardors
quan alçava un xic els ulls
per la finestra de la cuina.
 
Han arrencat sense pietat
la parra verge, coure i daurada,
que m’esperonava i avivava
la minsa força del capvespre.
 
Ara el paisatge és gris,
d’un cimentat llis i trist.
Sols veig el xiprer del costat
mentre rento el plat de la meva soledat.

Maria Pujol i Ciurans
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Parets, exemple de Bones 
pràctiques de Govern Local
Solidaritat, convivència, civisme, educació... Va-
lors que posen de manifest la qualitat humana 
de les persones que comparteixen un espai, una 
vila, un poble. El treball en aquests àmbits és, i 
ha estat sempre, una prioritat per a l’Ajuntament 
de Parets. Cinc dels projectes desenvolupats per 
l’Ajuntament de Parets, en el marc de l’educació 
i la convivència, estan inclosos al Banc de Bones 
Pràctiques dels governs locals, un servei impul-
sat per la Federació de Municipis de Catalunya, la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics 
i locals i els ajuntaments de més de deu mil ha-
bitants de Catalunya que identifica i difon experi-
ències innovadores de govern i gestió municipal.

Premis a la convivència i l’educació
Els tallers d’urbanisme i convivència ‘Urbanins’, 
els tallers de ceràmica i difusió del patrimoni, la 
publicació d’orientacions per acompanyar el pro-
cés educatiu i les accions per reforçar la llengua 
anglesa com a millora per l’èxit escolar han estat 
els projectes reconeguts. A més, el CD ‘Butxa-
ca de cançons. Relació Família-Escola’, ha estat 
considerat com a pràctica significativa.

Deu reconeixements en els darrers anys
Amb la incorporació d’aquests cinc projectes 
educatius, el Banc de Bones Pràctiques ja ha 
reconegut fins a deu accions de l’Ajuntament 
de Parets, quatre com a bones pràctiques i sis 
com a pràctiques significatives. Amb aquestes 
distincions es valora l’aportació innovadora i de 
qualitat que representen aquests projectes. En els 
darrers anys, també han estat distingits el cicle 
de cinema ‘La mirada dels altres’, com a pràcti-
ca significativa en l’àmbit d’immigració, el barem 
per avaluar les subvencions a entitats en l’àmbit 
esportiu, el Centre Obert Espai Sol en l’àmbit de 
la infància, el Biblioparc la Linera en l’àmbit de la 
lectura pública, i el llibret transició escola bressol 
P-3, en educació.

 L’activitat Viatges a l’Andana 9 i 3/4, que va iniciar-se l’any passat, ha estat reconeguda com una iniciativa innovadora en les biblioteques públiques 

“La companyia ferroviària ANDANA 9 i 3/4 té el plaer 
de convidar-vos al gran viatge literari inaugural de la 
línia Can Butjosa-Quasevol punt del temps i de l’es-
pai”. Amb aquest enunciat i amb un viatge literari a 
Copenhaguen de l’any 1862 de la mà de Hans Chris-
tian Andersen comença l’audiovisual presentat per la 
Biblioteca Can Butjosa als premis Teresa Rovira, que 
reconeixen projectes innovadors a les biblioteques 
públiques.

Premiat amb l’accèssit
El projecte, que va iniciar-se l’any passat, i que té com 
a finalitat apropar la literatura a través de l’experièn-
cia i les emocions, ha estat guardonat amb l’accèssit, 
dotat amb 500 € en formació al Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. També 
es fa difusió de les biblioteques guanyadores des de 
les plataformes de comunicació del Servei de Bibli-
oteques i als mitjans de comunicació nacionals que 
determini el Departament de Cultura.
L’equip de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, 
acompanyat per l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
assistia ahir dimecres, 28 d’octubre, al lliurament del 

Crear entorns per viure i conviure; programar activitats 
amb valor afegit; crear un municipi ‘de’ les persones i 
‘per a’ les persones... aquesta és una de les grans vo-
luntats del nostre Ajuntament. 
Al darrere d’aquestes línies d’actuació hi ha una gran 
feina d’equip, de persones que treballen dia a dia per 
oferir a la ciutadania un servei cada dia millor. Sovint, 
ens felicitem pel bon resultat d’aquestes iniciatives, amb 
la satisfacció d’haver fet una bona feina, però quan el 
reconeixement arriba d’altres organismes, sembla que 
la satisfacció és encara més gran. I és que, des de fora, 
sense el vincle sentimental i amb una perspectiva im-
parcial, els premis i els reconeixements ens deixen un 
millor regust.
Parets esdevé un exemple de bones pràctiques. Parets 
és un exemple d’innovació. Hem de seguir treballant per 
fer les coses de la millor manera, per fer possible els 
millors projectes per als nostres veïns i veïnes, i hem 
de saber adaptar-nos als nous temps, a les noves de-
mandes, amb iniciatives creatives i originals. D’aquesta 
manera podrem assolir el repte de tenir una administra-
ció proactiva, a la qual no li faci por el canvi i que doni 
al ciutadà un servei de màxima qualitat. Gràcies a tots 
els qui ho feu possible. Gràcies per fer de Parets una 
vila referent.

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

 www.sergimingote.cat

La Biblioteca Can Butjosa rep l’accèssit del Premi Teresa Rovira

guardó. L’acte, presidit pel conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, se celebrava en el marc de la 4a 
Trobada de Responsables de les Biblioteques Pú-
bliques de Catalunya.

Viatges a l’Andana, un gran viatge literari
Viatges a l’Andana 9 i 3/4 és una de les peculiars 
maneres de viatjar a través de la literatura que ens 
proposa la Biblioteca Can Butjosa. Actors, llibres, 
trens fets amb cadires, racons, elements màgics, 
contes... i una maleta de viatge plena d’històries 
per conèixer més i millor grans autors de la literatu-
ra infantil i juvenil. El més curiós per als infants és, 
potser, que el propi autor (caracteritzat a l’època) 
interaccioni amb ells. Complicitat i curiositat per 
conèixer molt més sobre escriptors i el seu bagatge 
literari. Propers viatges:
Tiana 1970, 17 de novembre: en aquest cas hi ani-
rem caminant tot xino-xano, com bons excursio-
nistes!
París 1936, 19 de gener de 2016: transport per de-
terminar
New York 1964, 17 de maig de 2016: amb avió!

BONES PRÀCTIQUES

L’educació és un dret i un valor irrenunciable que 
estem potenciant des de l’administració

Parets és un referent en molts àmbits i disciplines. 
També en bones pràctiques de govern local

La cultura, la convivència, el civisme i l’educació 
han de ser els eixos fonamentals de qualsevol acció 
pública
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El Pressupost participatiu prioritza els Plans d’Ocupació
790 persones prenen part al procés participatiu per a l’elaboració del pressupost de 2016

790 persones han pres part enguany al procés de par-
ticipació al Pressupost Municipal 2016 dut a terme per 
l’Ajuntament de Parets.
Les propostes més votades donen prioritat a la convoca-
tòria de Plans d’Ocupació Local, l’increment dels recursos 
destinats a les polítiques socials i al pla de manteniment 
de voreres de l’Eixample. 
Del total de butlletes rebudes, 741 han estat considerades  
vàlides i complien amb els requisits de participació.
De les 741 butlletes comptabilitzades en el procés, 636 
s’han respost durant les enquestes que s’han fet a la via 
pública, 45 s’han emplenat i dipositat a les urnes ubica-
des als equipaments municipals, i 109 s’han contestat a 
través de la pàgina web;  49 han estat nul·les. 
Pel que fa a la participació per sexes, un 66% de les but-
lletes han estat de dones (490) i un 34% d’homes (251). 
El procés de participació es plantejava, com en edicions 

PLUSVÀLUAELECCIONS
Participació massiva a les eleccions del 27-S
La candidatura Junts pel sí, amb un 31,97% i 3.526 vots, 
ha estat la candidatura més votada a Parets del Vallès 
en les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades 
el passat 27 de setembre. La segona força més votada a 
Parets ha estat Ciutadans amb 2.460 vots, que representa 
un 22,30% del total dels vots emesos, seguida del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, amb 1.673 vots (15.17%), 
que se situa com a tercera força.
La quarta força ha estat Catalunya Sí que es Pot, amb 
l’11.62% dels electors i 1.282 vots, seguida de la CUP 
(Candidatura d’Unitat Popular), amb 907 vots (8.22%). 
El Partit Popular ha obtingut 762 vots (6.91%) i Unió.cat, 
208 vots (1.89%). 
Dels 14.063 electors censats, un 78,18% han exercit el 
seu dret a vot a Parets. 

COMMEMORACIÓ

Acte d’homenatge a Lluís Companys
Una cinquantena de persones van assistir, el passat 15 
d’octubre, a l’acte d’homenatge al president de la Gene-
ralitat de Catalunya Lluís Companys i Jover, afusellat per 
les tropes franquistes a Barcelona. 
La concentració, organitzada per la Taula per la Memòria 
Històrica i l’Ajuntament de Parets, va comptar amb la 
participació de la coral del Club Sant Jordi, així com de 
ciutadans i ciutadanes que es van sumar a la celebració 
amb la recitació d’un poema dedicat a Companys. L’acte 
va finalitzar amb la lectura d’un manifest institucional.

RESULTATS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2015

anteriors, en dos blocs. D’una banda, en la priorització de  
propostes i de l’altra, en l’aportació de propostes obertes. 
En l’apartat de priorització, l’ordre, segons el nombre de 
vots, ha estat el següent:
1.Continuar oferint Plans d’Ocupació Local.
2.Incrementar els recursos destinats a ajuts socials.
3.L’Eixample que tu vols: pla de manteniment de voreres. 
4.Promoure el medi ambient a través d’un aiguamoll a la 
Riera Seca i una anella saludable.
5.Pla de millora del Barri Antic: carrers amb prioritat per 
als vianants.
En l’apartat de propostes obertes els suggeriments més 
reiterats han estat la neteja i recollida d’excrements de la 
via pública, la concessió de més ajuts de caire social, les 
millores en els diferents equipaments públics, la neteja 
de la via pública o l’arranjament de voreres, entre d’altres.
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La reactivació econòmica i la creació d’ocupació és un 
dels eixos claus per a l’Ajuntament de Parets. 
Les bonificacions i ajudes a empreses i comerços per a la 
contractació de persones aturades, les convocatòries de 
nous Plans d’Ocupació Local, o el treball amb el conjunt 
associatiu i empresarial paretà són només algunes de les 
eines que el consistori ha posat en marxa en la seva lluita 
per generar nous llocs de feina al municipi.  
Han passat més de 100 dies des de la constitució del 
nou Ajuntament, i el consistori continua treballant en la 
millora de la qualitat i la quantitat dels contractes, i en 
el compromís adquirit amb la ciutadania en matèria de 
millora econòmica i ocupació.
Una de les prioritats ha estat la nova convocatòria de 

Plans d’Ocupació Local, que permetrà la contractació de 
22 persones del municipi en situació d’atur per a desen-
volupar diversos projectes. Amb aquests, seran 79 les 
contractacions directes mitjançant plans d’ocupació en 
aquests primers mesos de govern.
A data d’avui, el Servei Local d’Ocupació (SLOP) ha ges-
tionat més de 124 ofertes de treball, que s’han traduït en 
131 contractes, i s’han fet prop d’una quarantena d’ac-
cions formatives.
En el marc de les polítiques de foment de l’ocupació, el 
consistori també aposta fermament per promocionar el 
petit comerç i per facilitar l’inici de noves activitats eco-
nòmiques que fomentin la cultura emprenedora i que ge-
nerin llocs de treball.

Cent dies de treball en la reactivació de l’economia 
En els primers mesos de la legislatura, 131 ciutadans han trobat feina per mitjà de l’SLOP

EN 2 MINUTS...
Jornades sobre discapacitats
L’Associació Rodola de Parets ha organitzat unes 
jornades de conscienciació sobre les discapacitats, 
que tindran lloc el 22 de novembre, a la sala Coope-
rativa, d’11 a 14 h. Es faran tallers i activitats amb 
materials adaptats amb l’objectiu de sensibilitzar els 
infants sobre aquesta matèria.

Reunió informativa sobre el PEIN de Gallecs
Aquest mes d’octubre, els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament van mantenir una reunió amb els veïns 
i veïnes dels barris afectats pel Pla d’Espais d’Interès 
Natural de Gallecs (PEIN). D’entre els temes des-
tacats es va fer saber que l’ampliació del PEIN no 
comportarà, en cap cas, l’expropiació i tampoc no 
inclou els àmbits de Can Riera i La Bòbila. 

Transport sanitari urgent, 24 hores
A partir del pròxim 11 de novembre, la nova empre-
sa adjudicatària del Transport Sanitari Urgent, Falck 
VL, començarà a prestar servei de 24 hores. Amb la 
nova concessió, feta per la Generalitat, es reforcen 
els recursos assistencials del transport sanitari a la 
comarca del Vallès Oriental. En total, a la comarca, 
hi haurà 11 ambulàncies amb servei de 24h, 3 me-
dicalitzades les 24h, i 3 amb servei 12h i un vehicle 
d’intervenció ràpida.

Ple extraordinari, el pròxim 5 de novembre
El pròxim 5 de novembre, a les 13.30 h, se celebrarà 
a l’Ajuntament el ple extraordinari on està previst que 
es portin a aprovació les Ordenances Fiscals per al 
pròxim 2016. 

Darreres reunions entre treballadors i Valeo
Avui dijous tindrà lloc la darrera reunió entre el Comitè 
d’Empresa i la direcció de Valeo, després de la comuni-
cació del tancament definitiu de la factoria a Martore-
lles. L’Ajuntament de Parets continua donant suport a 
les famílies afectades després que el Ple, en la sessió del 
4 de setembre, acordés destinar 1.000 euros al fons de 
resistència dels treballadors en vaga.

PLUSVÀLUANEGOCIACIONS
El Col·lectiu Ronda ofereix assessorament als 
afectats per l’amiant de l’antiga Bendix
Membres del Col·lectiu Ronda han ofert, aquest mes 
d’octubre, una xerrada a la Sala Cooperativa, adreçada a 
extreballadors, familiars i persones afectades per l’ús de 
l’amiant a l’antiga fàbrica Bendix de Parets.
La xerrada s’ha centrat en les demandes que es poden 
interposar i les mesures que els afectats poden exigir a 
les empreses i administracions responsables, en el cas 
que se’ls hagi diagnosticat alguna malaltia derivada de 
la inhalació de fibres d’amiant.
La factoria Bendix va utilitzar fibres d’amiant durant prop 
de 40 anys, en els processos de producció de pastilles de 
fre i diferents components per a l’automoció.
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), cada any moren al món més de 100.000 persones 
a causa dels càncers i patologies derivades de la inhala-
ció de fibres d’amiant. Des de l’any 2002, l’ús de l’amiant 
i els seus derivats està totalment prohibit.

PLUSVÀLUAASSESSORAMENTNova placa i poema per Tots Sants
Uns fragments del poema Vivo sin vivir en mí de Santa 
Teresa de Jesús, amb motiu del centenari del seu nai-
xement, han estat els escollits per figurar a la placa que 
cada any es col·loca al Cementiri Municipal, coincidint 
amb la diada de Tots Sants. L’elecció neix d’una proposta 
conjunta presentada pel Niu d’Art Poètic, la Parròquia de 
Sant Esteve i Ramon Talarn.
D’entre les activitats programades per a l’1 de novembre, 
durant la col·locació de la placa, tindrà lloc una lectura de 
poemes a càrrec del Niu d’Art Poètic i l’actuació de duet 
de guitarres de l’Escola de Música.
D’altra banda, amb motiu de la celebració, el Cementiri 
Municipal variarà l’horari d’atenció al públic:
Des de dimarts 27 i fins divendres 30, l’horari serà de 
de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.
Dissabte 31 d’octubre, el cementiri romandrà obert de 
10 a 18 hores.
El diumenge dia 1 de novembre, l’horari serà de 9 a 18 h;
dilluns dia 2 de novembre, de 9 a 14 h i el dimarts dia 3, 
l’equipament estarà tancat.

PLUSVÀLUATOTS SANTS
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Ja fa molts anys que s’utilitzen animals amb beneficis per 
a la salut emocional dels humans, així com en la millora 
del seu benestar, proporcionant-los protecció, compa-
nyia, treball o ajudant-los en la pràctica de l’esport, entre 
d’altres. 
Ara, Parets ja compta amb un grapat de voluntaris i vo-
luntàries que han posat en marxa un programa de visites 
amb gossos a la gent gran de la residència Pedra Serrada, 
amb l’objectiu d’estimular-los, treure’ls de la rutina i aju-
dar-los a millorar la seva salut en general. 
El Sumi, el Gus, la Lia, el Gip, el Tico, el Hulk o la Nana són 
només alguns dels gossets que, aquest mes d’octubre, 
han visitat la residència. Ells, sense saber-ho, formen part 
d’un projecte molt més gran: fer feliços i provocar som-

riures als avis i àvies que s’hi allotgen. 
Les trobades, en què participen una dotzena de residents, 
són plenes de tendresa, d’emoció i de records perquè 
molts d’ells han estat, en un moment o altre, en contacte 
estret amb animals.

Entitats solidàries i compromeses
Aquesta és una nova iniciativa de l’Associació Protectora 
d’Animals de Parets que, amb les visites, aconsegueixen 
establir un vincle entre els gossos i la gent gran, i millorar 
la qualitat de vida dels residents.  
Inicialment està previst que aquest programa tingui una 
durada de tres mesos tot i que l’entitat i el personal del 
centre avaluaran la conveniència de perllongar-lo. 

Teràpia de la Protectora de Parets per arrencar somriures  
El programa de visites amb animals a la residència esdevé una activitat terapèutica per als avis i àvies

No més violència: Prou d’hòsties!

17.342 denúncies per maltractament, 11.253 truca-
des als serveis d’emergències, 1.264 condemnes, 14 
víctimes mortals... Aquestes són només algunes de 
les dades que la violència contra les dones ha deixat 
al territori català el passat 2014.
Per tal de sensibilitzar la població sobre la proble-
màtica que suposa la discriminació vers les dones en 
totes les seves formes i manifestacions, l’Ajuntament 
de Parets organitza, per 15è any consecutiu, la cam-
panya ‘Prou d’hòsties’.
Enguany, la campanya, que es durà a terme del 6 al 
29 de novembre, treballarà de nou l’eradicació de la 
violència masclista des de diferents àmbits, per tal 
d’arribar a tots els nuclis de la població: exposicions, 
lectures, tallers, càpsules educatives sobre gènere i 
diferència, una projecció de cinema fòrum jove, un 
concert a càrrec de Roe Delgado i La Tia Carmen, i les 
obres de teatre Ningú més que l’altre i Stop!.
La campanya contra la violència masclista Prou 
d’hòsties! ha estat escollida en dues ocasions com 
a bona pràctica per la Diputació de Barcelona.

IGUALTAT

El talús de l’av. de Catalunya, totalment acabat
A falta d’enllestir els últims detalls de caràcter paisat-
gístic, l’arranjament del talús de l’avinguda Catalunya, 
comprès entre el refugi i el final del carrer Barcelona, ja 
està totalment acabat. 
Aquesta mateixa setmana també s’ha obert al trànsit el 
tram del carrer Barcelona que havia quedat afectat per 
les obres.

PLUSVÀLUAVIA PÚBLICA

Setmana de la mobilitat sostenible i segura
Lluís Romero, en primer lloc, Jose Luis Blanco, en segon,  
i Mònica Miras, en tercer, han estat els guanyadors del 
concurs de fotografia ‘Fes un clic a Parets’, que l’Escola 
de la Natura ha organitzat amb motiu de la Setmana de 
la mobilitat sostenible i segura. La foto guanyadora es 
pot veure en aquesta mateixa edició del butlletí, a l’espai 
‘Parets en imatges’, a la pàgina 19.

PLUSVÀLUAMOBILITAT

Alliberament pioner de gripaus d’esperons
El grup d’investigació de l’Escola de la Natura de Parets 
ha dut a terme el primer alliberament d’un centenar de 
gripaus d’esperons a la serra de Collserola. Els exemplars 
van ser rescatats pels membres del grup d’investigació, 
que les van recollir de diferents basses. Posteriorment, 
van ser traslladats a l’escola, on se’n va fer el seguiment 
fins a la seva total recuperació.

PLUSVÀLUACONSERVACIÓ

2n Premi ‘Fes un clic a Parets’
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D’ASTRONOMIA
SESSIONSTARDOR’15

INFORMACIÓ
Escola de la Natura de Parets del Vallès
C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat 

UNA VEGADA RESERVADA L'ACTIVITAT I DEGUT AL NOMBRE LIMITAT DE PLACES
S’HA DE CONFIRMAR L'ASSISTÈNCIA 2 DIES ABANS DE LA SESSIÓ
En cas de condicions meteorològiques adverses, només es farà la xerrada audiovisual

INSCRIPCIONS
Web: escolanatura.parets.cat

PREU: Gratuït
LLOC: Observatori Astronòmic Pau Vila

PÚBLIC FAMILIAR/ADULT AMB NENS A PARTIR DELS 10 ANYS

20 NOVEMBRE · 20 h

Les Plèiades, la Lluna i el 
doble cúmul de Perseo

18 DESEMBRE · 20 h

Nebulosa d’Orió, la Lluna
i el cúmul NGC 2362
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Parets i Missirah estrenyen llaços amb un intercanvi cultural
La celebració va comptar amb la presència de l’alcalde de Missirah, Senny Sylla, que va agrair a Parets el seu esforç i la seva col·laboració

Es constitueix la Xarxa d’inclusió social
Aquest octubre ha tingut lloc la primera reunió de la Xarxa 
d’inclusió social de Parets. La trobada ha servit per definir 
els components de la xarxa, que inclourà representants 
dels partits polítics presents al consistori, entitats, asso-
ciacions i tècnics dels serveis municipals. També s’han 
definit grups específics que treballaran segons la temàti-
ca dels problemes sobre els quals cal actuar.

PLUSVÀLUAACORD SOLIDARITAT

Parets es bolca durant la gala solidària d’ajuda als refugiats sirians
El Teatre Can Rajoler es va omplir de gom a gom per acollir la gala solidària en favor dels refugiats sirians, que ha tingut 
lloc aquest mes d’octubre. Alguns dels moments més emotius van arribar de la mà del fotoperiodista Ferran Quevedo, 
que va explicar la seva experiència, de treball i de convivència, amb el poble de Síria. D’altra banda, Jaume Cané, con-
seller delegat de Freudenberg España, va fer públiques les accions que l’empresa paretana durà a terme pròximament. 
L’alcalde, Sergi Mingote, va agrair la implicació de particulars i entitats i va anunciar que Parets s’oferirà com a poble 
d’acollida. També va encoratjar tothom a fer les seves aportacions i va posar de manifest ‘la importància de treballar 
conjuntament i de sumar esforços per pal·liar la crisi que pateix la població refugiada’.

Parets va celebrar, el passat cap de setmana, la Festa 
del Centenari de Missirah, una regió del Senegal de 
la qual prové bona part de la població nouvinguda de 
Parets. Els actes giraven al voltant d’una trobada in-
tercultural entre ambdós municipis, amb la voluntat de 
compartir molts dels aspectes que tenen en comú. .

Saté Fula Kafuring: dos pobles units
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, donava la benvin-
guda al seu homòleg, Senny Sylla, amb el missatge: 
Parets-Missirah, Saté Fula Kafuring, que en mandinga 

significa ‘dos pobles units’. 
‘Gràcies a Parets, Missirah té aigua a les llars, els 
nostres infants poden anar a l’escola, tenim millor as-
sistència sanitària...’. Amb aquestes paraules, Senny 
Sylla, alcalde de Missirah, agraïa públicament a l’Ajun-
tament de Parets, a l’associació Youbari i a la Fundació 
Sanitària Mollet el suport en matèria de cooperació que 
els ha permès millorar i prosperar.
El tradicional ball del Gangouran i un dinar popular Thi-
ebou Djene (paella senegalesa) van ser algunes de les 
activitats commemoratives del centenari.
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A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

novembre
7 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

Corbacho

Corbacho, un ‘one man’ 
show que posa en 
entredit la tecnologia 
en aquest divertit 
espectacle

Jose Corbacho

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

5.0
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Els hàbits de compra dels 
usuaris canvien i s’adapten 
als nous temps. Les no-
ves tecnologies han posat 
a l’abast dels compradors 
tot un món de possibilitats 
i han obert nous canals de 
comunicació entre els co-
merços i els seu públic po-
tencial. 
Sota aquesta premissa, 
l’Ajuntament de Parets ha 
posat en marxa un projecte 
de dinamització del sector 
comercial que s’ha presen-
tat recentment a comerços 
i establiments de restaura-
ció i serveis de Parets, així 
com a les associacions de 
comerciants.

Nou servei per a comerços
Es tracta d’un nou servei 
d’assessorament en tecno-
logies de la informació i de 
la comunicació, que es durà 
a terme fins al pròxim mes 
de desembre en el marc del 

Competitivitat i qualitat. Parets impulsa el comerç 2.0 
L’Ajuntament ha creat un servei d’assessoria i orientació per dinamitzar el comerç de proximitat4a edició dels Premis Manel Arroyo

La Fundació Sant Gervasi, Escola Sant Gervasi-Grup 
CLADE i Inkemia IUCT-Group convoquen els Premis 
Manuel Arroyo 2016. Per a la 4a edició, els premis 
s’estructuraran en tres blocs: el IV Premi Manuel Arro-
yo per a exalumnes d’Escola Sant Gervasi; el IV Premi 
Manuel Arroyo per a joves emprenedors de l’economia 
cooperativa; i el II Premi Manuel Arroyo en Ciències de 
la Vida. Més informació: www.santgervasi.org.

Neix la Mesa de Shopping per al petit comerç
El president de Pimec Comerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, i el conseller comarcal de Turisme, Isidre Pi-
neda, han signat un acord per a la creació de la Mesa 
de Shopping. L’objectiu és que les associacions de co-
merciants de la comarca estiguin millor representades 
i tinguin la seva pròpia veu en totes aquelles iniciatives 
i propostes que, des dels municipis, es posin en funci-
onament per tal de dinamitzar el comerç de proximitat.

16a edició dels Premis Nacionals de Comerç
La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria 
de la 16a edició dels Premis Nacionals de Comerç. 
Fins el proper 18 de desembre, els comerciants, em-
preses comercials, entitats i ens públics interessats a 
participar poden presentar les seves candidatures a la 
pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya (http://www.ccam.cat).

Tallers d’emprenedors per a majors de 40 anys
El Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Parets 
ha posat en marxa un taller per a persones majors 
de 40 que estiguin pensant en iniciar un nou nego-
ci. Les càpsules formatives s’impartiran al Centre de 
Recursos Empresarials La Marineta, els dies 29 i 30 
d’octubre, de 10 a 13 h. Més informació al Servei d’Em-
prenedoria, carrer Major 1, telèfon 93 573 99 99. 

Festa Apoteca Natura de la Farmàcia Isern
La Farmàcia Isern celebra el 1r aniversari amb una 
festa apotecària que tindrà lloc el dissabte 7 de no-
vembre, a parir de les 11 h, a la terrassa de l’edifici 
COREFO. D’entre les activitats, durant el matí es podrà 
gaudir d’una carta d’infusions, un taller de natura i, 
a les 12 h, d’una xerrada sobre salut cardiovascular. 

Nova oferta formativa de l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació (SLOP) i la fundació Idfo, 
han posat en marxa una nova oferta formativa amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones 
en recerca de feina. Els cursos es relacionen amb els 
camps de la sanitat i l’administració.
L’objectiu d’aquesta formació és proporcionar als tre-
balladores i treballadors eines i instruments que els 
permetran l’adquisició de competències, habilitats i 
coneixements adreçats a la millora permanent de la 
qualificació professional que els possibilita accedir i 
mantenir una ocupació de qualitat, així com promo-
cionar en la seva carrera professional.

EN 2 MINUTS...

Prop de 2.000 tapes servides al Gastrotapes

Ja s’ha tancat el termini per participar en el primer Gas-
trotapes de Parets. En aquesta primera edició, els onze 
restaurants que han participat, han servit prop de 2.000 
tapes elaborades especialment per a l’ocasió.
Enguany, un total de 115 persones han participat en el 
concurs i han omplert el passaport que els permetrà 
aconseguir un dels tres premis oferts per l’organització.
Els restaurants guanyadors de tapa més popular i la mi-
llor tapa, a criteri del jurat, així com els guanyadors del 
concurs per als participants, es donaran a conèixer en un 
acte públic que tindrà lloc el pròxim 9 de novembre, a les 
17 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

GASTROTAPES

projecte ‘TIC Comerç’.
L’objectiu del servei és cre-
ar actuacions de suport a la 
dinamització del comerç de 
proximitat del municipi. Per 
fer-ho, l’Ajuntament posa 
a l’abast de botiguers i co-
merciants un servei tècnic 
que proporcionarà tutories 
individualitzades per res-
pondre a qualsevol dubte 
que pugui sorgir, assesso-
rarà sobre quines són les 
eines més adients per a 
cada tipus de negoci i aju-
darà implementar-les.

Col·laboració activa
El projecte neix fruit de les 
reunions de treball que co-
merciants, associacions i 
Ajuntament mantenen de 
forma periòdica, per tal 
d’impulsar accions de mi-
llora en la gestió i competi-
tivitat del comerç local i de 
proximitat.

Amb la introducció de les noves tecnologies la manera de 
comprar estar canviant i és molt recomanable i, fins i tot 
necessari, adaptar-se a aquests canvis. Amb aquest es-
perit, el Servei de Comerç de l’Ajuntament ha iniciat dife-
rents accions amb l’objectiu de donar suport al comerç de 
proximitat del municipi.  El projecte pretén sensibilitzar 
sobre la conveniència que els comerços paretans tingui 
una presència activa a internet i a les xarxes socials.
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Compres segures a través d’Internet
Cada vegada més, els consumidors utilitzem el comerç electrònic per adquirir productes o 
serveis. Per això avui us donem uns quants consells per fer-ne un ús responsable: 
   És molt important que la pàgina web sigui segura. Una web segura es pot identificar quan 
l’adreça electrònica passa de ser http:// a https:// (indicatiu de servidor segur). 
   No compreu si a la pàgina web no s’hi indiquen les dades, identitat i adreça de l’empresa vene-
dora, les característiques del producte o servei, el preu i si aquest inclou el cost del transport, la 
forma de pagament, la modalitat de lliurament i la informació sobre el document de desistiment. 
    La botiga us ha d’informar de l’existència d’un dret de desistiment que us permetrà cancel·lar 
el contracte durant un termini mínim de 14 dies naturals a comptar des del dia de la recepció 
del producte, excepte en determinats contractes. Si no s’hagués donat la informació sobre 
l’exercici del dret de desistiment, el termini s’amplia a 12 mesos. 
   Si feu el pagament mitjançant una targeta de crèdit, és molt recomanable que utilitzeu una 
targeta vinculada a un compte bancari on podeu fer imposicions per l’import exacte de les 
vostres compres. 
   Vigileu quina informació us dóna la web sobre l’ús que farà de les vostres dades personals 
en cas que compreu algun producte. 
    En cas que compreu a través de pàgines web que tinguin el segell de 
qualitat de Confianzaonline, teniu una garantia de seguretat i protecció 
com a persones consumidores. 

CONSUM

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

L’ASIC Parets s’adhereix a PIMEC Comerç  

L’Associació de serveis i Comerciants de Parets del Vallès, ASIC Parets, ha signat 
l’adhesió a Pimec Comerç Vallès Oriental. La signatura ha tingut lloc aquest mes 
d’octubre a la delegació de PIMEC a Granollers.
A l’acte van assistir Carles Gironès, president de PIMEC al Vallès Oriental i adjunt a la 
presidència de PIMEC Comerç; Meritxell Brunés, actual presidenta d’ASIC Parets i Encar-
na Mas, vicepresidenta de l’entitat, juntament amb nombrosos vocals de l’associació.
L’adhesió a PIMEC Comerç permetrà a l’associació paretana obtenir informació actua-
litzada sobre les ajudes a la contractació, assessorament laboral continuat, formació 
a mida o una anàlisi empresarial per trobar nous clients i millorar la fidelització dels 
actuals, entre d’altres.
Segons Meritxell Brunés, l’adhesió a PIMEC, els donarà “l’oportunitat de créixer com a 
associació i adaptar-nos als nous temps, així com d’obtenir una nova visió i uns serveis 
professionals que ens ajudaran a impulsar el comerç paretà”.

Entitats i associacions que treballen plegades per enfortir el comerç local
L’ASIC és fruit de la fusió de les anteriors associacions de comerciants de la localitat, 
l’Associació de Comerciants del Barri Antic Parets Centre i l’Associació de Comerciants 
de l’Eixample de Parets.
PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autò-
noms de Catalunya. Neix de la fusió, l’any 1997, de les patronals PIMEC i SEFES, que 
uneixen esforços per crear una confederació patronal única, forta i representativa. 

ACORDS 

NOUS COMERÇOS
PRVLG cafè, bon menjar i molt més
Menús diaris, plats combinats, entrepans, pastes dolces, entrepans... Tot això i molt 
més és el que se serveix al nou cafè PRVLG, al carrer de Salvador Espriu, 6 de Parets. 
El local compta amb servei de wifi gratuït per als clients i subscripció de TV per gaudir 
dels partits del Barça.

La pelu de Susi, tot per a la bellesa femenina
La pelu de Susi és el nou establiment dedicat a la bellesa femenina. Entre els serveis 
que s’hi poden trobar hi ha assessorament d’imatge, estilisme, manicura o maqui-
llatge. La pelu de Susi està al carrer de Víctor Català, núm. 9-12 local 2. 

Century 21, la immobiliària al teu servei
Century 21 és un dels darrers locals inaugurats a Parets. Es tracta d’una agència 
immobiliària situada a l’av. de Catalunya, 71. Entre altres serveis, ofereix una anàlisi 
comparativa gratuïta del mercat immobiliari de la zona. Century 21 compta amb més 
de 7.000 agències, en més de 73 països. 

FORMACIÓ 
Parets participa en el projecte ‘Promoure l’Ocupació a la Indústria Local’
Parets del Vallès forma part del POIL, un programa mancomunat que té com a objectiu 
millorar l’ocupabilitat de les persones majors de 45 anys que vulguin adreçar el seu 
itinerari professional cap al sector del metall.
El projecte, en el qual participen 20 municipis de la comarca, consta de 5 itineraris 
formatius en què Parets ha derivat un total de 9 alumnes, fet que suposa un nombre 
d’alumnes derivats superior a la resta de municipis.
El programa, cofinançat per la Diputació de Barcelona, combina accions d’orientació, 
tutorització, formació i facilita la seva inserció laboral a les empreses.

Subvencions per a empreses que contractin els participants al POIL
A més de les beques adreçades als alumnes que formen part del POIL, les empreses 
del sector del metall que contractin els participants al programa, podran accedir a una 
subvenció de 1.500 euros. 
Per a més informació es pot consultar amb el Servei Local d’Ocupació o accedir al 
web www.vallesoriental.cat.

Descoberta de la placa del poema 

'Vivo sin vivir en mí' de Santa Teresa

de Jesús

Recital de poemes

a càrrec del Niu d'Art Poètic

Concert a càrrec del duet de 

guitarres format per Alejandro Pérez Gracia

i Yago Pajarón,de l'Escola Municipal de

Música de Parets

Diumenge 1 de novembre de 2015
Cementiri Municipal, a partir de les 12 h
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Guardonats als Premis al Mèrit Educatiu
Fomentar valors com la superació personal i la respon-
sabilitat, premiar l’obtenció de les millors qualificacions 
o reconèixer les bones pràctiques educatives, són alguns 
dels objectius dels Premis al Mèrit Educatiu impulsats per 
l’Ajuntament. En aquesta convocatòria s’han presentat 16 
sol·licituds, 13 en la categoria de millor nota en selecti-

Benvinguda als membres del Consell d’Infants
El nou Consell d’Infants de Parets està integrat per 19 nens i nenes de 5è i 6è de preimària

Premis a l’excel·lència educativa 
Aquest mes d’octubre, l’IES Torre de Malla i l’AMPA 
d’aquest institut han lliurat els premis a l’excel·lència 
educativa. 40 alumnes d’ESO i de Batxillerat, del curs 
2014-2015, han estat guardonats enguany com a premi 
pel seu esforç en el treball i una actitud destacable cap 
a l’estudi, envers els companys, el professorat i el centre 
en general.

L’obrador de sorra, a la revista Infància
L’Escola Bressol el Gargot i el seu projecte ‘L’obrador 
de sorra’ han estat protagonistes del darrer número de 
la revista Infància, publicada per la prestigiosa Associ-
ació de Mestres Rosa Sensat. L’article “L’obrador de la 
sorra. Un espai per transformar, investigar i manipular 
ple de simbolisme”, ha merescut un ampli reportatge 
en l’edició corresponent als mesos de setembre i oc-
tubre d’enguany. L’Escola Bressol La Cuna ja va me-
rèixer la publicació d’un article l’any 2012, a la revista 
educativa Guix.

La Sínia treballarà els conflictes al PTI 
En el marc del Projecte de Treball Interdisciplinari (PTI) 
adreçat als alumnes de 3r d’ESO, l’Institut La Sínia tre-
ballarà enguany els conflictes armats prenent com a 
base les diferents guerres en territoris d’arreu del pla-
neta. La Segona Guerra Mundial, la Guerra dels Bal-
cans o el conflicte entre Israel i Palestina serviran als 
estudiants per aprofundir en el coneixement del món.

Lliga de debat: Internet ens fa més lliures? 
‘Internet ens fa més lliures?’ Aquesta és la pregunta 
plantejada per a la reflexió dels alumnes de 4t d’ESO i 
1r de Batxillerat de l’IES Torre de Malla, durant la lliga 
de debat del curs 2015-2016. Aquesta activitat esdevé 
una competició entre dos equips que hauran de defen-
sar la seva postura sobre el tema triat.

Taller ‘Escolta per dir la teva’, de RAP107
Quaranta alumnes de 2n curs d’ESO de l’IES La Sínia 
participen aquest any en el projecte radiofònic ‘Escolta 
per dir la teva’. El projecte compta amb la col·laboració 
dels professionals de l’emissora municipal RAP107 
FM, que van anar al centre per oferir una classe pràc-
tica. Els alumnes participants visitaran pròximament  
les instal·lacions de l’emissora municipal. 

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAGUARDONS RECONEIXEMENT

“Creiem que som importants. I som importants per al 
poble per allò que aportem”. Així es presentaven davant 
de l’alcalde de Parets els 19 consellers i conselleres, que 
enguany han estat escollits per formar part del Consell 
d’Infants i representar a tots els escolars del municipi.
Prèviament a l’inici de l’acte, els estudiants que enguany 
repeteixen en el càrrec van donar la benvinguda als nens 
i nenes que s’incorporen al consell i els van explicar el 
funcionament dels plenaris i el protocol dels actes.

Els encàrrecs per al curs 2015-2016
Després del repartiment dels carnets d’acreditació, Sergi 

Mingote emplaçava als nens i nenes a ‘treballar plegats 
i fer una crítica constructiva per millorar i per créixer’. 
Finalment, l’encàrrec per a aquest curs: fer propostes 
per elaborar un model de Festa Major amb més oferta 
per als infants i intervenir en la creació d’un nou projecte 
municipal al Sot d’en Barriques, que es convertirà en un 
parc central amb diferents espais per als nens i nenes 
del municipi. 
Enguany, el Consell d’Infants de Parets està integrat per 
19 consellers i conselleres, escollits pels alumnes dels 
cursos de 5è i 6è de primària de totes les escoles del 
municipi. 

vitat, batxillerat, cicles formatius de grau superior i grau 
mitjà, i treball de recerca, i 3 al mèrit docent i escolar. Els 
guardonats han estat:

 Cristina Casino, millor nota de selectivitat per a alumnes 
de Batxillerat.
 Anna Castells, millor nota de treball de recerca de Batxi-
llerat o sobre un tema rellevant pel municipi, amb el treball 
‘El paper de la dona dins la fàbrica La Linera de Parets’
Estela Àlvarez, millor nota de Cicle formatiu de Grau Mitjà.
Diana González, millor nota de Cicle formatiu de Grau 
Superior.
Irene Pineda, Xènia Barraza i David Berenguer, premi final 
d’etapa de primària.
Andrea Garcia i Sergi Aponte, premi final d’etapa de l’ESO.
Finalment, el premi al mèrit docent ha estat per M. del 
Carmen Ropero Valverde, de l’Institut Torre de Malla, pel 
treball ‘Connectem amb els llegums’.
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El 2015 ha estat un any molt important per a la Colla del Ball de Gitanes de Parets. Hem celebrat “40 anys de Gitanes a Parets - 130 anys d’Història”. Ha estat un any ple d’actes 
que, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, hem pogut dur a terme; hem arribat a les escoles del nostre poble, hem pogut participar en la Festa Major d’Estiu, hem pogut fer 
una exposició on hi ha hagut més de 50 vestits, més de 80 fotos, així com records entranyables que la gent ens ha fet arribar, i com a cloenda, el passat diumenge 4 d’octubre 
vàrem celebrar la ballada al pavelló d’esports.
Tots els actes han estat preparats amb molt de “carinyo” per tota la comissió, però l’èxit del 4 d’octubre ha estat possible gràcies a l’entusiasme de la gent gran del poble, gent 
que s’ha abocat en ajudar-nos, en buscar fotos, en explicar-nos anècdotes, i també gràcies als balladors actuals i d’èpoques anteriors que s’han implicat i han fet que tot fos 
més fàcil.
La ballada del dia 4 pretenia ser un homenatge senzill però emotiu per a tota la gent gran que durant tots aquests anys ha mantingut viva aquesta tradició al nostre poble, gent 
que sense saber-ho ens va ensenyar a ballar, a estimar, a conservar les nostres tradicions i que va plantar en tots nosaltres la llavor de les Gitanes.
Per aquesta Festa vàrem comptar amb la col·laboració de més de 140 balladors de totes les èpoques acompanyats per més de 30 nens i nenes de les escoles Pau Vila i Ntra. Sra. 
de Montserrat. Va ser molt emotiu, tant a la pista com a la graderia hi havia complicitat, es respiraven aires de festa, de cultura, de reconeixement... en definitiva, aires de Poble!
Va ser un dia ple de records, de somriures i de llàgrimes, per què no? Tots tenim els nostres records individuals i col·lectius de les Gitanes, però veure a la pista balladors que 
feia més de 50 anys que no ballaven, el mestre més antic de 90 anys acompanyat de molts dels seus “alumnes”... Va ser molt entranyable!
Moltes gràcies a tots els Gitanos i Gitanes per haver aconseguit una festa tan maca. Visca les Gitanes de Parets !!!

Margarita Planas Vila
Presidenta de la colla del Ball de Gitanes de Parets

Gitanes Parets: 40 anys de ball, 130 anys d’història
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Festes de la Castanyada per als més joves
Amb motiu de la festa de la Castanyada, el 30 
d’octubre, a les 22.30 h, el Casal Can Butjosa ha pro-
gramat un concert amb la participació del grups de 
Combos del CEM Maria Grever i versions de rock, soul 
i blues dels 60-70 amb Oscar Colher Band. Pel que fa 
al Casal de Joves Cal Jardiner, el pròxim 31 d’octubre, 
a partir de les 19 h, es podrà gaudir de la ‘Nit del Te-
rror’, amb la projecció de quatre films d’aquest gènere 
i un taller de maquillatge a càrrec de l’entitat Rodola.

Celia Varón guanya el ‘Petits camaleons’
La paretana Celia Varón, alumna del Centre d’Estudis 
Musicals María Grever, ha guanyat la 3a edició del 
concurs de talents Petits Camaleons de Sant Cugat, 
amb la interpretació del tema ‘Sugar’. En aquesta 3a 
edició dels premis hi ha hagut un total de 7 propostes.

Xerrada sobre els fets del 1714
Aquest divendres 30 octubre, a les 19 h, a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música, tindrà lloc una xerrada 
sobre els fets de 1714, a càrrec de Josep Capdeferro, 
professor d’història del dret de la Universitat Pompeu 
Fabra. L’acte està organitzat pel Centre d’Estudis Lo-
cals Parietes.

Els paretans Grushenka estrenen nou EP
La formació musical paretana Grushenka ha estrenat 
recentment un nou EP titulat “El telescopio gigante”. 
La informació sobre els temes es pot trobar a la pàgi-
na del facebook del grup: /www.facebook.com/Grus-
henkaband.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAPOESIA PLUSVÀLUAART

2n aniversari d’Herman@dos-@germanats 
Ara fa dos anys, en el marc del projecte d’agermanament 
entre els municipis de Chillúevar, Santo Tomé i Parets del 
Vallès, naixia l’entitat Herman@dos-@germanats. 
Per celebrar-ho, aquest mes d’octubre, s’ha fet una gran 
festa durant la qual s’han pogut veure diferents manifes-
tacions de les cultures andalusa i catalana. 
A més de les actuacions, també va tenir lloc un àpat de 
germanor al qual van assistir prop d’un centenar de per-
sones.

PLUSVÀLUAENTITATS

‘El Pedró’, nova escultura de Josep Plandiura 
El Pedró, o punt més alt d’un indret. Aquest és també 
el nom de la nova escultura de l’artista Josep Plandiura, 
situada a l’espai rural de Can Serra. L’encàrrec prové de la 
família Buxó, propietària dels terrens, com a homenatge a 
l’home que va viure a la masia de Can Serra durant dèca-
des, mort ara fa un any: Josep M. Buxó Carreras.
L’escultura, feta d’acer corten, de 6,50 m. d’alçada i un pes 
de 2.800 quilos, imita una forma orgànica i recaragolada 
que es vol fondre amb l’entorn i la natura que l’envolta.

Premis del 26è Festival de la Poesia 
Jaume Piquet, en primer lloc, Joan Asbert, en segon i 
Jesús Andrés, en tercer, han estat els guanyadors, en la 
categoria de poesia inèdita, del 26è Festival de Poesia 
organitzat pel Niu d’Art. Pel que fa a rapsodes, el 1r premi 
‘Josep Fité’ ha recaigut en Pilar Guasch; el 2n i 3r premi 
han estat per Pere Nogueras i Antonio Bizarro, respec-
tivament. Enguany s’han presentat al concurs un total 
de 42 participants, 31 per al premi de poesia inèdita i 11 
rapsodes.

Parets ha fet de la diversitat cultural la seva bandera. Per-
sones vingudes d’arreu han fet del nostre poble la seva 
pròpia terra; homes i dones que van deixar enrere la seva 
vida i les seves famílies per començar en un nou indret. 
Són centenars de paretans i paretanes que han arrelat i 
que ja formen part de la nostra història. El llibre Orígens 
Destins és un exemple viu d’aquestes experiències. 
El volum explica el fenomen migratori a Parets del Vallès 
entre els anys 1950 i 1980. Està estructurat en diferents 
apartats que ens situen 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 

Es presenta Orígens Destins, el fenomen migratori a Parets

dels protagonistes, com van viure aquesta experiència.
El llibre forma part del projecte d’agermanament entre 
els pobles de Chilluévar, Santo Tomé i Parets, que es va 
iniciar l’any 2013. 

Presentació, 14 de novembre
Orígens Destins, editat per l’Ajuntament de Parets, ha es-
tat elaborat per Glòria Campoy Collado, Alícia Pozo Figue-
roa, Marc Aibar Colomé i Mercè Alcayna Alarcón, amb la 
col·laboració de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès.
La presentació oficial del llibre es farà el pròxim 14 de 
novembre, a les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler.  
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EN 2 MINUTS...
Bona actuació de l’atletisme a Sant Quirze
Vanessa Pérez va ser la segona classificada en la 
modalitat ultra trail de 80 quilòmetres i primera en 
la seva categoria. També hi van participar els pare-
tans Vicenç Mompart (152è en mitja marató), César 
Arranz (61è en el trail de 50 quilòmetres) i Miguel 
Ángel López (22è), i David Vicente (23è en ultra trail).

Èxit de Lee Young al Campionat de Catalunya 
Destacada participació de l’escola Lee Young Parets 
al Campionat de Catalunya promoció de poomsa-
es. Jana Aragoncillo va obtenir l’or; Hugo Rosales i 
Irene Fernández la plata; i Alba Rodríguez, Aitor Pé-
rez, Marc Lacoma i Natàlia Fernández, el bronze. Per 
últim, Dídac Blanco, Clàudia Navarro, Daniel López, 
Carlos Rodríguez, Ainhoa Fernández, Ana González, 
Manuel Fernández, Natàlia Albarca, Judith Fernán-
dez, Sara Colomina i Lluís Balaguer van ser finalistes.

18a caminada popular ‘Petjada a Gallecs’
La Penya Blaugrana Parets organitza, juntament amb 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la 18a edició 
de la caminada popular conjunta ‘Petjada a Gallecs’, 
que tindrà lloc el pròxim diumenge 15 de novembre. 
Les inscripcions, al preu de 6 euros l’anticipada i 7 
euros el mateix dia, ja es poden formalitzar al local 
de la Penya Blaugrana, a l’av. de Lluís Companys.

Primera jornada per equips del CN Parets
El Club Natació Parets va organitzar, aquest dissabte 
24 d’octubre, a la piscina municipal Miguel Luque, la 
primera jornada per equips en categoria prebenjamí 
i benjamí amb la participació de més de 120 neda-
dors del Club Natació Minorisa, del CN Caldes, del 
CN Gramenet i el CN Parets, amb molt bones com-
peticions i resultats per part dels components dels 
equips paretans.

Fer dels escacs una eina 
de relació i comunicació 
intergeneracional entre 
grans i petits, competir en 
categories infantils i for-
mar jugadors per a l’equip 
d’escacs d’adults de la 
Paretana, són altres dels 
objectius destacats de 
l’entitat local. 
Fa només unes setmanes 
es presentava la tempo-
rada 2015-2016, durant la 
qual la Paretana d’Escacs 
vol consolidar-se com un 
referent comarcal i català 
en escacs base i ser refe-
rent social, esportiu, cultu-
ral i lúdic. 
Per això compta amb un 
entrenador com l’Adrià 
Martorell, llicenciat en Fí-
sica per la Universitat de 
Barcelona (2013), nome-
nat Mestre Català d’Es-
cacs l’any passat. 
Aposta pels nous valors
Temporada rere tempora-

Ferma aposta de la Paretana d’Escacs pel desenvolupament 
personal i formatiu dels nens i joves de Parets

L’equip sub-8 de la Paretana d’Escacs, format 
pels jugadors locals Aleix Miró, Lucas Puente i 
Matías Ojeda, va proclamar-se campió de Cata-
lunya d’equips per edats a Lloret de Mar. L’Aleix 
i en Lucas van rebre el diploma de la Federació 
com a millors jugadors, ja que van ser els dos 
únics imbatuts de la seva categoria.

da hi ha més alumnes que 
aprenen aquesta discipli-
na a l’Associació paretana, 
i també augmenta la seva 
participació en diferents 
tornejos. 

Escacs com a teràpia 
Un altre dels reptes per 
aquesta temporada que 
ara comença és continuar 
creixent en nombre d’alum-
nes, millorar els resultats 
obtinguts i continuar pro-
mocionant els escacs, 
una pràctica que té nom-
brosos beneficis com ara 
l’augment del rendiment a 
matemàtiques, la millora 
de la comprensió lectora, 
l’endarreriment de l’enve-
lliment del cervell i, fins i 
tot, la possible prevenció 
de l’Alzheimer. Per a con-
sultes i més informació: 
paretana@gmail.com i 
www.facebook.com/pare-
tanaescacs.

A partir del 3 de novembre

Per a joves de 18 a 25 anys

Preu: 90 €

Gratuït per als joves de Parets

Inscripcions fins al 28 d'octubre

al Casal de Joves Cal Jardiner

2015

Curs de 

de

Casal de Joves
Cal Jardiner

A partir AAAA paartir delartA A paAAA aaA paart e novembreee3 de vve nov mmvem
EEE dd dd 99

A càrrec d'Escena Educativa

Els dimarts de 19 30 a 21 h
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María Giménez, de Parets, campiona del món 
amb l’equip ICO BABY-Institut Qigong Barcelona 
L’equip va aconseguir un total de 6 ors, 6 plates i 6 bron-
zes durant el 6è Torneig Internacional de Health Qigong, a 
Porto. En l’apartat individual, María Giménez va aconseguir 
una plata i un bronze en les dues disciplines en les quals va 
participar. Aquesta tècnica està relacionada amb la medici-
na tradicional, la ment, la respiració i l’exercici físic.

QIGONG

CICLISMECURSA SOLIDÀRIA

HANDBOL

Vuitanta-cinc jugadors discapacitats psíquics, 
protagonistes del Dia del Voluntariat
El Club Handbol Parets i l’associació De Mano en Mano, 
amb voluntaris de la Fundació de Telefónica, van organitzar 
la jornada. Durant la mateixa, 85 jugadors discapacitats 
psíquics van participar en diferents activitats relacionades 
amb l’handbol. El club s’ha fixat com a objectiu crear un 
equip amb jugadors discapacitats psíquics per competir.

5.321 euros per a la Lluita d’Arnau i la investigació 
de la histiocitosi i el càncer infantil 
570 persones van participar en la 2a edició de la cursa 
solidària pel Treball Digne celebrada a Parets. Eulogio Gar-
cía va guanyar la cursa de 10 km. En l’apartat femení va 
guanyar Sandra Sánchez. També hi va haver un recorregut 
popular de 5 km per a tothom que va voler sumar-se i col-
laborar amb aquest projecte solidari.

Més de 400 participants en la darrera edició de 
la Diada de la Bicicleta de Parets
El recorregut i el terreny, assequibles per a tothom, van 
facilitar que en aquesta nova Diada de la Bicicleta, or-
ganitzada per l’AC Parets i Ravet Bike, amb el suport de 
l’Ajuntament, hi participessin famílies senceres. Tothom 
va coincidir a dir que els autèntics guanyadors van ser la 
participació i l’experiència en família.

Les pistes d’skate de Cal Jardiner ja són un fet. Des de 
finals de l’estiu, els joves de Parets poden gaudir d’un nou 
equipament lúdic i esportiu situat a l’exterior del casal.
La nova pista, dissenyada amb la participació del joves 
del casal, compta amb una desena d’elements entre els 
quals hi ha un rall quadrat en baixada, diversos box en pla, 
en baixada i en inclinació, un bowi obert, un hip transfer, 
un rall rodó pla, escales, un kink i un planter-box.
La instal·lació ha estat una de les demandes dels joves de 
Parets i que, a partir d’ara, complementarà la part exterior, 

Pistes d’skate al Casal Cal Jardiner, el nou 
equipament lúdic i esportiu per als joves de Parets 

que també compta amb una pista poliesportiva. Les pis-
tes d’skate de Cal Jardiner se sumen a les ja ja existents 
a la plaça d’Espanya i a la del parc del Cementiri. 

Pistes obertes per a tothom 
El pròxim dissabte 7 de novembre, a partir de les 16.30 h, 
tindrà lloc una jornada per veure d’aprop el nou equpa-
ment, durant la qual es es hi hauran exhibicions, activi-
tats, competicions d’skate i les actuacions de DJ Archi i 
DJ Moon, entre d’altres.

EXCURSIONISME

Una gimcana solidària i l’onzena edició de 
la marxa popular Piolet 2015, activitats 
destacades de la sisena Setmana de la 
Muntanya i l’Excursionisme del CEP

Les inscripcions a la marxa popular poden fer-se 
al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez i a la 
piscina municipal Miquel Luque, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 21 h.
El Piolet del Centre Excursionista de Parets arriba 
a la seva onzena edició. En aquesta ocasió, el preu 
serà de 7 euros, amb arribada al pavelló i botifarrada, 
entrega d’obsequis i sorteig dels patrocinadors. El 
recorregut, de 12 km pels voltants del poble, tindrà 
lloc diumenge 8 de novembre a partir de les 9 del 
matí, amb sortida al mateix poliesportiu.

Gimcana solidària 
Una altra de les activitats destacades d’aquesta 
nova edició de la Setmana de la Muntanya i l’Excur-
sionisme serà la gimcana solidària del dia anterior, 
dissabte 7 de novembre, de les 11 del matí a les 13 
hores del migdia a les pistes d’atletisme. Adults i 
menors de 15 anys poden inscriure’s el mateix dia 
de la prova de forma gratuïta. Aquell matí, de 10 a 
14 hores, hi haurà jornada de portes obertes al ro-
còdrom.

Activitats adreçades als escolars de Parets 
El programa es completa amb les activitats amb les 
escoles de Parets el dilluns i dimarts 2 i 3 de novem-
bre, i dijous dia 5, de 15 a 17 h al rocòdrom del po-
liesportiu municipal Joaquim Rodríguez; l’excursió 
amb la gent gran de dimecres 4, amb sortida a les 
16.30 h del mateix poliesportiu, i la inauguració de 
la VI mostra fotogràfica “El nostre CEP, les nostres 
muntanyes” de divendres 6 de novembre, a les 20 
hores, al mateix equipament poliesportiu. L’entrega 
de premis tindrà lloc a les 20.30 al vestíbul (podeu 
consultar les bases a www.ceparets.com).
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A Parets la confiança val 60.000 euros

Sumem Parets va néixer per defensar el bé comú i denunciar 
les causes injustes. La contractació d’un càrrec de confiança 
per part de l’equip d’en Sergi Mingote (equip de govern del PSC, 
amb l’ajuda del grup municipal de Ciutadans) ens sembla abu-
siva. Aquest càrrec de confiança ha estat atorgat a un “home 
de partit del PSC”, íntim amic del Sr. Sergi Mingote. La creació 
d’una plaça d’Assessor en comunicació institucional, amb una 
retribució de 45.452,12€ bruts/anuals, sumada a la despesa 
de Seguretat Social del treballador a l’Ajuntament ens costarà 
aprox. 60.000€. Tot i que aquesta mesura és legal, ens sembla 
intolerable que amb els diners de tots/es els/les Paretans/es 
es pagui la contractació d’un amic per tal que millori la imatge 
d’en Sergi Mingote. Si el PSC i l’alcalde necessiten un assessor 
de comunicació, que ho pagui el PSC o l’alcalde Sergi Mingote, 
i no pas que surti de les arques municipals. 

D’altra banda continuem denunciant l’hora dels plens a 
l’Ajuntament (13:30 h). És terriblement complicat per als regi-
dors de l’oposició compaginar la vida laboral amb les respon-
sabilitats polítiques. 

No obstant això, en aquestes últimes setmanes, gràcies a tots 
els grups municipals hem pogut treballar per fer un Parets més 
solidari, oferint una ajuda de 1.000€ a la caixa de resistència 
dels treballadors de Valeo. També s’han dut a terme accions 
per ajudar als refugiats de Síria.
A més a més, Sumem Parets va presentar una moció en contra 
del TTIP que va ser aprovada al ple municipal. 

Des de Sumem Parets valorem molt positivament la creació 
de la Xarxa per la inclusió social, amb participació de totes les 
entitats de caire social del municipi i els grups municipals.
Per últim volem fer-vos una proposta. Si tens un talent especial, 
si vols fer xerrades d’algun tema o si t’agradaria fer una expo-
sició, contacta amb nosaltres: l’Associació de Sumem Parets 
és de tots/es. 

Ara Parets ERC agraeix al centenar de persones que el passat 
16 d’octubre va omplir l’auditori de l’Escola Municipal de Música 
en l’homenatge als 8 alcaldes i regidors paretans republicans 
represaliats pel franquisme o que van morir a l’exili. L’acte es 
va celebrar en record dels alcaldes republicans Antoni Arimon, 
Joan Brunat i Amadeu Pagès, afusellats al Camp de la Bota 
de Barcelona, i dels regidors Esteve Seguer i Amadeu Ramon, 
afusellats, i Jaume Massaguer, Projecte Forns i Pere Xicota, 
morts a l’exili després d’estar en camps de concentració. Era 
un deute històric que ERC tenia amb les famílies d’uns homes 
que van morir simplement per ser càrrecs públics i per defensar 
les institucions catalanes. 

Van intervenir: Maria Àngels Massaguer, historiadora paretana i 
autora del llibre ‘2a República, Guerra Civil i primer franquisme 
a Parets’ ; Pere Fortuny, president de l’Associació Promemòria 
Immolats per la Llibertat de Catalunya ; Toni Bou, coordinador 
d’ERC de part de la Querella Argentina i Joan Tardà, diputat 
d’ERC a Madrid. Paral·lelament hem presentat una moció per 
tal que l’Ajuntament s’afegeixi a la Querella Argentina on figuren 
els dos exalcaldes d’ERC, Antoni Arimon i Joan Brunat, i que de-
mana fer justícia. El novembre de 2013, els vots del PSC-PSOE 
i del PP (socis de govern) van rebutjar la proposta presentada 
per NOPP.

També en una pròxima sessió demanarem que el ple insti al 
Govern de l’Estat a anul·lar el judici sumaríssim al president 
Companys, una proposta que els socialistes no van voler in-
cloure en l’acte institucional del 15 d’octubre. Per altra banda, en 
el darrer ple el vot de qualitat de l’alcalde li va permetre aprovar 
la contractació d’un assessor de comunicació que ens costarà 
uns 60.000 euros l’any. A més, el vot contrari dels socialistes 
va impedir que Parets s’adherís a l’Associació de Municipis 
per la Independència. A l’alcalde li hem de recordar que en les 
eleccions catalanes les llistes del Sí vam guanyar de manera 
contundent a Parets amb 4.433 vots, 400 més que en la con-
sulta del 9N.

Des de Nova Opció per Parets, d’acord amb el nostre programa, 
volem que les ordenances fiscals pel 2016 no augmentin la pres-
sió fiscal als ciutadans i que en determinats casos concrets se 
n’acordin reduccions.

En els últims anys el fort increment d’algunes ordenances que 
afecten pràcticament a tothom com és el cas de l’IBI (antiga con-
tribució urbana) i el preu de l’aigua, aquestes dues en especial 
han fet que el ciutadà paretà veiés com les quantitats a liquidar  
per aquests conceptes,  han augmentat molt any darrera any.
Si bé es veritat, que hi ha algunes ajudes aquestes no són pas 
suficients i la crisi ha fet que el poder adquisitiu de tothom anés 
a la baixa.

Com que les partides d’ajudes socials, pel 2016, caldrà aug-
mentar-les per fer front als problemes existents, cal estudiar bé 
com es recapten els diners i quin ús se’n fa. Les sensibilitats de 
tothom, cada dia augmenten i ajustar bé tots aquest paràmetres 
ens donarà o no una bona governança.

Nosaltres estem a favor d’incrementar les ajudes a qui ho neces-
siti, però, amb transparència perquè els qui paguen rigorosament 
els impostos volen no només justícia social, que també, sinó 
transparència per no generar conflicte social.

Volem començar aquest article agraint el suport dels milers de 
ciutadans de Parets que vàreu donar suport a la llista de Junts 
pel Sí aquest passat 27 S. El vostre suport massiu ha fet que fos 
la llista més votada a Parets i,  superéssim amb més de 1.000 
vots la segona força. Això vol dir que Parets és Independentista, 
malgrat hi hagi grups que no ho vulguin reconèixer.

Un cop felicitats ens agradaria continuar amb una mica de 
balanç d’aquest inici de legislatura. Certament, ha estat molt 
decebedor el caire que està agafant aquest començament i fa 
preveure una legislatura basada més en rancúnies personals 
que en treballar per millorar el nostre poble. La gran majoria 
de vosaltres no segueix els Plens Municipals i segurament fa 
molt bé de no fer-ho però els que ho segueixen queden atònits 
amb el trist paper que fan les noves forces del Consistori, co-
rregides i augmentades per les de l’equip de govern. No és la 
nostra manera d’entendre la política el fet d’estar en contra de 
totes les propostes que fan els grups de l’oposició quan s’està 
al govern i en contra de tot el que proposa el govern quan s’està 
a l’oposició. Això crea un clima de treball nefast i fa que algunes 
decisions de consens de poble que haurien de tirar endavant 
no ho facin o quedin mal resoltes per la manca de voluntat 
d’entesa entre els diversos grups.

Malgrat tots aquests inconvenients, hem estat convidats per 
l’equip de govern a col·laborar en l’elaboració de les noves or-
denances i el nou pressupost municipal per l’any vinent i, com 
hem escrit abans, en el nostre ADN polític està cercar l’entesa 
i ajudar el govern a millorar aspectes claus del nostre poble. És 
per això que hem acceptat la invitació i esperem poder arribar a 
acords amb l’equip de govern. Dit això, i que ningú s’equivoqui, 
no hi serem per fer de “palmeros” de ningú, ni per rebentar el 
consens: hi som per treballar, hi som per fer de Parets un poble 
de referència al Vallès Oriental i a Catalunya.

Tras las elecciones del 27-S, Ciudadanos se ha consolidado 
como un partido sensato y coherente, respecto a otras alterna-
tivas con rumbo dudoso. Ante este hecho el pueblo de Parets 
ha sabido valorar las necesidades de esta sociedad, y eso se 
ha traducido en el aumento de números de votos, de afiliados y 
simpatizantes que hemos obtenido, y esto nos motiva aún más 
para afrontar las próximas elecciones generales con más ganas 
y optimismo. Queremos dar las gracias a todos nuestros ciuda-
danos de Parets que gracias a sus votos nos han convertido en 
la segunda fuerza más votada en nuestro municipio por delante 
de partidos como PSC, PP o Catalunya sí que es pot.

Queremos hacerles saber que el Grupo Municipal Ciutadans 
Parets será participe de las próximas ordenanzas y presupues-
tos municipales, ya que hemos sido invitados a poder aportar 
algunas de las propuestas de nuestro programa municipal y 
autonómico en nuestro municipio, esto no significa en ningún 
caso entrar en el gobierno municipal ni ostentar ningún cargo. El 
Grupo Municipal Parets solo pretende ser fiel a su compromiso 
de ser una herramienta útil para los ciudadanos, el cual ejerce-
mos y ejerceremos siempre una oposición constructiva y nunca 
destructiva, y nunca cambiaremos nuestra política por cargos o 
sillas en nuestro Ayuntamiento, nuestra oposición será seria y 
constructiva con los que quieran sumar por nuestro municipio.

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 

Morts per defensar la República

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

CiU 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

Ordenances fiscals pel 2016 i ajudes socials Inici mogut Ciutadans Parets, segunda fuerza municipal

Full de ruta de Parets del Vallès

A l’inici de la passada legislatura, per aquestes dates, l’equip de 
govern treballava per preparar el PAM (Pla d’Actuació Municipal) 
que ens va servir per donar compliment de forma programada i 
ordenada als compromisos adquirits amb la ciutadania. Actual-
ment estem també preparant el PAM pel 2015 – 2019, que reco-
llirà els compromisos adquirits pel PSC, actual govern, i servirà 
perquè els ciutadans i ciutadanes del nostre poble puguin fer un 
seguiment del grau de compliment dels mateixos.
Tenim el costum de fer allò que hem dit. Ho vam fer la passada 
legislatura i ho farem al llarg d’aquest nou mandat. També és 
cert que no ho tindrem fàcil, ja que alguns dels finançaments que 
hem de rebre de les administracions supramunicipals, segons 
darreres noticies, alguns d’ells no els rebrem, com per exemple 
per a les escoles bressol i per a les beques de menjador per 
aquells que ho necessiten.

Com cada any per aquestes dates ens trobem en procés 
d’elaboració de les Ordenances Fiscals pel 2016, també com en 
anys anteriors hem convidat a participar a totes aquelles forma-
cions polítiques que estan obertes al diàleg, al consens. Segur 
que entre aquests Partits serem capaços de trobar punts d’acord 
i defugirem d’aquells que no siguem capaços d’entendre’ns, 
posant per sobre l’interès dels veïns i veïnes del nostre poble. 
L’aprovació de les Ordenances Fiscals donarà pas a treballar a 
continuació amb la proposta de Pressupostos pel 2016.
Creiem que, com més ampli sigui el consens, millor per la ciu-
tadania, que realment el que desitja és veure que hi ha entesa 
entre els polítics. El Ple d’Ordenances és el dia 5 de novembre.

Aprofitem per felicitar el nostre alcalde, Sergi Mingote, pel seu 
recent nomenament com a membre del nou Comitè Executiu de 
la Federació de Municipis de Catalunya. Un important instrument 
per al municipalisme; és molt bo que Parets estigui representat 
en els òrgans de govern d’aquesta entitat de tot el món local 
català.
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QUÈ N’OPINES DE...

la ruta GastroTapes?

Anabel Gómez
Si sirve para dar a co-
nocer los comercios del 
pueblo, me parece muy 
interesante. Se deberían 
hacer más propuestas de 
este tipo, porque el co-
mercio local no está su-
ficientemente valorado.

Joana Moreno
Trobo que és molt interes-
sant, per conèixer els esta-
bliments de Parets, fer una 
ruta pel poble i tastar les 
seves tapes. És una bona 
iniciativa per dinamitzar el 
comerç local, perquè sem-
pre hi ha locals que no co-
neixem i d’aquesta manera 
es promocionen.

José Gonzálvez
Es una idea muy intere-
sante, conocer nuevos 
locales y probar sus ta-
pas. Una manera de dar 
a conocer locales que, 
quizás de otra manera, 
nunca los hubiéramos 
conocido.

Juanjo Tíscar
Està molt bé, perquè et 
permet tastar tapes de 
diferents locals de Parets 
i conèixer la seva cuina. 
Crec que que no es fa su-
ficient difusió a través de 
les xarxes socials. 

Mercedes de Temple
Creo que es una opción para 
darle un empuje a los ba-
res de Parets, no conozco 
la Ruta, pero por lo que me 
explicas, creo que lo voy a 
probar. Sería bueno que es-
tuvieran todos los bares del 
pueblo y no solo unos cuan-
tos y que la propuesta fuera 
implantada como habitual. 

Pascual de Manuel
Todo lo que sea novedoso 
es bien venido, pero creo 
que Parets no es zona de 
tapas. Se debería implan-
tar como algo habitual en 
los bares, no durante un 
tiempo determinado. La 
iniciativa es buena, para 
dar a conocer algunos 
bares del pueblo.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Practiquem el català!

A principis d’octubre, una cinquantena d’alumnes van començar els nous cursos de català a Parets. No cal dir que 
assistir a classes de català va molt bé per aprendre la llengua, perquè ens ajuda a crear les bases per poder fer-la 
servir. Però si volem arribar a comunicar-nos en català amb fluïdesa i sense vergonya, és molt important trobar 
espais per posar en pràctica els coneixements adquirits. 
Parets ens ofereix moltes possibilitats per fer-ho. D’una banda, podem participar en el Voluntariat per la llengua. 
Només cal disposar d’una hora a la setmana i tenir ganes de conversar amb una persona que parla català, on es 
vulgui i del que es vulgui. Aquest dimarts es va fer, a Can Rajoler, la presentació de la 21a edició, que compta amb 
unes 10 parelles lingüístiques.
D’altra banda, hi ha el Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca Can Rajoler. Es fa l’últim divendres de cada mes, a les 
7 de la tarda. Per participar-hi, només cal anar a la biblioteca a buscar el llibre que s’ha de llegir, llegir-lo i anar a la 
tertúlia amb ganes de passar una bona estona. 
I, com a novetat, el Centre María Grever, en col·laboració amb l’Oficina de Català, ofereix un taller 
gratuït, “Cantem en català’, amb l’objectiu d’aprendre català cantant. Es farà cada dijous d’11 a 12 h 
a partir del 5 de novembre. Si hi voleu participar, no dubteu de venir a l’Oficina de Català.
Desitgem a tothom una bona castanyada, amb bons panellets, moniatos, castanyes i, per descomptat, 
vi ranci o vi bo i moscatell!

PARETS EN IMATGES

Mirador de Gallecs

Fotografia de Lluís Romero.

Aquesta ha estat la fotografia guanyadora del con-
curs ‘Fes un clic a Parets’, organitzat per l’Escola de 
la Natura de Parets del Vallès, amb motiu de la Set-
mana de la Mobilitat Segura i Sostenible 2015.

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

RAP107

Viatgem arreu del món amb RAP 107

Els divendres a les 11 del matí, RAP 107 emet el programa 
Viatgers. Un espai conduït per Carles Font en què convidem 
una persona, normalment vinculada a Parets del Vallès o a 
la comarca, i ens explica un viatge que hagi realitzat en els 
darrers temps. L’espai, que té una durada d’uns trenta mi-
nuts, analitza la història, gastronomia, rutes per fer, com és la 
societat i molts altres aspectes del lloc sobre el qual parlem.
Fins ara hem destacat països tan diversos com Japó, Índia, 
Estats Units, Mèxic, Bèlgica, Xil·le, Noruega, Nicaragua, Egip-
te, Islàndia, Itàlia, Grècia i molts altres. Durant aquest mes de 
setembre vam iniciar el programa parlant de Creta amb Toni 
Fernández, un dels responsables del programa de la nostra 

emissora ‘Amics de la Ciència’ i que ha estat treballant en aquesta illa. També vam tractar de l’illa de Komodo 
(Indonèsia), habitada pels famosos dragons, amb el periodista i fotògraf Jordi Canal-Soler. Durant aquest mes 
d’octubre també parlarem de l’illa de Sardenya amb Rosa Garcia, i amb el periodista paretà Oriol Fernández, que 
ens explicarà coses del Canadà. Fotografia: Rosa Garcia Deola

 Carles Font

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

Papers que parlen
Fa uns dies, l’Ajuntament de Parets del Vallès –com molts d’altres arreu dels Països 
Catalans– va homenatjar el president Lluís Companys, en el 75è aniversari del seu 
afusellament a mans del govern franquista, després d’un sumaríssim davant d’un jutjat 
militar. Com ell, milers de catalans van haver de patir judicis-farsa que els van dur da-
vant d’un escamot d’afusellament o a acomplir llargues penes en presons massificades 
per l’afany institucionalitzat de revenja.
En acabar la guerra, tots els homes majors d’edat van ser obligats a emplenar una 
«ficha clasificatoria» per deixar constància del bàndol en què havien lluitat, on havien 
residit durant el conflicte bèl·lic o quines personalitats afectes al Glorioso Movimiento 
podien respondre per ells.
Les dades més rellevants –per la seva transcendència– eren els noms de les perso-
nes que més es van significar durant els primers dies de la contesa, fossin aquestes 
autores dels delictes que se’ls imputaven o no. Alguns d’aquests noms eren presents 
en desenes d’aquests documents, sovint malgrat contradiccions ben evidents. Les 
«fichas» van ser l’inici de la fi dels polítics locals paretans afusellats 
al Camp de la Bota –ostentem el dissortat honor de comptar amb el 
major nombre d’alcaldes executats de Catalunya–, dels que van morir 
en camps d’extermini nazis o a l’exili o dels que van ser objecte d’acar-
nissada repressió.



26 de novembre de 2015
20 LA FINESTRA

Com va sorgir la idea del concert La Catrina a la Castanyada?
Diuen que està tot inventat, però en molts llocs del Pirineu, quan hi havia algun funeral, 
es feia una gran festa amb sopar, tal com em va comentar Enric Miró. També tenim la 
castanyada i coneixia la celebració de la Catrina Mèxic, en què es veu la mort des d’una 
perspectiva que no és de dolor ni tristor. Per això vam mesclar la tradició catalana i la 
mexicana.

En els darrers anys, preval la tradició de Halloween?
Però en volem fugir. La Catrina i la castanyada són dues tradicions molt diferents. A més, 
també hem volgut introduir-hi el diable que, a Parets, té una simbologia molt particular 
amb la Pedra del Diable. Hem fet que el Diable de Parets doni la benvinguda a la Catrina. 
No hi faltaran la música catalana, la mexicana i també la de bandes sonores.

Quin és l’origen de Cordes del Món?
Cordes del Món ha estat la conseqüència d’anys treballant al conservatori del Liceu i de 
provar músiques del món amb diverses generacions d’estudiants de corda. A més de 
Vivaldi o Mozart, també ens agradava interpretar temes tradicionals catalans, mexicans 
i de moltes altres cultures. Aquesta formació va agafar forma quan vam crear el Centre 
d’Estudis Musicals María Grever a Parets cap al 2009.

Quines influències teniu?
Cordes del Món ha estat possible gràcies a Enric Miró, del Museu Etnològic de Barcelona, 
ja que el projecte no és només musical. Ell ens va donar un substrat científic i cultural 
molt important.

Quants sou a Cordes del Món?
Depèn molt del repertori i del pressupost. Hem tingut experiències en format de duet, 
a més d’una vintena de músics a la Ciutadella de Barcelona. Depèn molt de l’expressió 
que hi vulguem donar. És una estructura que pot tenir moltes formes.

En quins projectes heu pogut actuar?
El Concert circular de Parets va ser una oportunitat molt bona que ens va brindar 
l’Ajuntament del nostre poble. Hem fet una gira amb Kiko Veneno, hem estat a la Fira 
Mediterrània de Manresa i aquest any tornem amb un projecte en què barregem un 
quartet de cordes amb dos cantants de rap. També hem estat al Primavera Sound, a la 
Marató de TV3 amb Toni Xuclà, a les Festes de la Mercè...

Ernesto Briceño, músic i director de Cordes del Món
Ernesto Briceño, responsable del Centre d’Estudis Musicals María Grever, és el di-
rector de Cordes del Món, un conjunt musical que el pròxim 31 d’octubre, a les 18 h, 
al Teatre de Can Rajoler, ens oferirà el concert La Catrina a la castanyada. Aquesta 
actuació de Cordes del Món, en la qual col·labora el Museu Etnològic de Barcelona 
amb Enric Miró, mostrarà dues tradicions al voltant de la mort, una de catalana i 
una de mexicana. També hi haurà tallers, dansa amb el col·lectiu PROdansa d’Elite 
Dance, exposicions, degustacions i moltes altres sorpreses que no us podreu perdre.

M’agrada... 

Veure la felicitat de la gent.

La cultura gastronòmica.

Viure somnis.

No m’agrada...

Els conflictes bèl·lics.
Els tòpics en la música.

Els créixens (en castellà berros).

“Cordes del Món conté un substrat científic i cultural molt important ”


