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Homenatge a Luque a
la Diada de la bicicleta

Entrevista: 
Agustí Albí

16 2055

3a fase de les obres de 
l’av. d’Espanya

Els teatres de Parets 
estrenen programacióNova edició de la 

‘Botiga al carrer’

12 15

8 nous contenidors per fomentar el reciclatge d’oli
Parets ja disposa de vuit contenidors nous per al dipòsit d’olis vegetals 
usats. Amb aquest increment de contenidors, l’Ajuntament vol facilitar 
a la ciutadania la disposició de punts propers per a la recollida de l’oli 
usat i fomentar la seva recollida. 
Als contenidors s’hi podran dipositar tant els olis domèstics com els 
de les llaunes o envasos de conserves. Pàg.9

S’impulsen les meses de seguretat i convivència
L’Ajuntament de Parets posarà en marxa pròximament les meses de 
seguretat i convivència, que estaran formades pel regidor de barri del 
govern municipal, representants de les forces de seguretat, comerciants 
i representants dels ciutadans i ciutadanes de cada barri. L’objectiu és 
informar de primera mà els veïns i veïnes de tot el que té a veure amb 
la seguretat al seu barri. Pàg.4

S’han acabat les vacances i, passat l’estiu, arriba l’hora de començar l’escola. El passat 12 de setembre, 2.951 alumnes han iniciat els estudis als 
centres educatius d’infantil, primària i secundària. També ho han fet els 204 infants que s’han incorporat a les tres escoles bressol municipals. El 
cicle d’educació infantil acull 633 nens i nenes, el de primària 1.419 i 899 s’han matriculat a secundària. Pel que fa a Batxillerat, hi ha 174 alumnes, 
104 a cicles formatius de grau mitjà i 60 a cicles formatius de grau superior. Una de les novetats més importants d’aquest nou curs és la consignació 
d’una partida econòmica de 220.000 € per implantar un model de socialització de llibres escolars per als alumnes d’Educació Primària dels centres 
educatius de Parets, que suposarà la gratuïtat dels llibres. Pàg. 3

Els nens i nenes de 
Parets tornen al cole 
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
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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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93 573 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
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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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 

Barri Antic
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 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

Tenim un nou paretà. Benvingut, Jan!
Aquesta és la fotografia que ens ha fet arribar en Ramon 
Talarn del seu ‘nét nou’. Ell és el Jan Oller Talarn. Va néixer 
el passat dissabte 17 de setembre, va pesar 3 kilos 800 
grams i va fer 52 cm. Li donem la més càlida benvinguda 
i felicitem especialment els seus pares, la Montserrat i el 
Joan.
Moltes felicitats i benvingut Jan!

Mal funcionament del servei de correus a Parets del Vallès
A Parets del Vallès quan arriba el període d’estiu, Nadal o 
altres festes ja sabem que podem estar setmanes sense 
rebre ni una sola carta procedent de l’oficina de correus; 
tenir un servei diligent i amb eficàcia és una quimera...
Però un servei públic estatal no pot deixar de prestar 
serveis o tenir retards en l’entrega de la correspondèn-
cia fins a mínims exasperants; l’exemple el tinc jo mateix: 
sóc subscriptor d’una revista amb periodicitat setmanal 
i ja sé per experiència que quasi sempre m’arribarà amb 
una setmana d’endarreriment, però, és lògic que durant 
tot el mes d’agost no n’hagi arribat cap ni una i a dia 7 de 
setembre m’arribin 6 exemplars de cop?  Com començo 

a llegir-les, per la revista de fa un mes o  la més recent? 
La mostra la teniu a la foto adjunta on es veu com el 
mateix dia m’han encabit a la bústia la correspondència 
que m’havia d’arribar durant tot el mes d’agost ( i no he 
posat les cartes)...
Em podreu parlar de no substitució de personal que està 
de vacances, serveis mínims, reducció de plantilles, el 
que vulgueu, però un servei públic ha de prendre mesu-
res per solucionar-ho. Correus hauria de ser un servei 
ràpid i eficaç on es garantís el repartiment ràpid de tota 
la correspondència als particulars.
Tot plegat és una mostra més de la ineficàcia i dete-
riorament d’aquest estat espanyol amb els serveis que 
presta als ciutadans de Catalunya, i no vull parlar també 
de rodalies de RENFE...
Jesús Pallás 

A Ràdio Parets en el seu 35è aniversari

Per les ones ens comuniquem
a tot arreu som
fent presència en ferm
com si fóssim un colom.

D’aquí a allà i arreu
la ràdio llança la noticia
des dels quatre vents us n’assabenteu
gaudint-ne tots i posant-vos al dia.

La ràdio també és divertiment
amb música, esports i poesia
és bo tenir l’oïdor content
amb bons programes cada dia.

Donem informació diària
clara, transparent i honrada,
i si algú no vol entendre
la tasca dels mitjans de comunicació
és que no accepta
que tothom té dret a expressar-se
sense retalls, censures ni por.

Sí Ràdio Parets ara fa 35 anys
és que els que l’han escoltat a diari
estan convençuts que hem treballat amb afany
i cofois podran desitjar-nos un FELIÇ ANIVERSARI.

Jaume Anfruns

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

Divendres 30 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, concert a càrrec d’Aziza Brahim.

Dissabte 1 octubre
-De 10 a 14 h, a l’av. Catalunya, entre el carrer Monistrol i el carrer Comte 
de Montemolín, Botigues al carrer, amb xocolatada per als visitants. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel·lícula Wilaya.

Diumenge 2 octubre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: El Rey. 

Dilluns 3 octubre 
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai Llebreta. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 4 octubre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, a càrrec de Cambridge 
School. 

Dimecres 5 octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries a càrrec de 
Montse Bretones, un tast de Molt soroll per no res de William Shakes-
peare. 

Divendres 7 octubre
-A les 20 h, al Teatre Can Butjosa, concert per a la salut mental, a càrrec 
del grup de rock D.O. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 

Dissabte 8 octubre
-A les 10.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller d’il·lustració. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel·lícula Dheepan i, 
paral·lelament, Zootròpolis a la Biblioteca Can Rajoler.
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, No anem bé, a càrrec de 
Jordi LP. Organització: Servei de Cultura

Diumenge 9 octubre
-A les 10 h, a l’exterior del Poliesportiu Joaquim Rodríguez, sortida de 
la cursa solidària pel treball digne.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar La botigueta, a 
càrrec de la Cia. Tanaka Teatre. 

Dilluns 10 octubre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 11 octubre 
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Andana 9 i ¾: Àfrica 1993 
(Roald Dahl). 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola. 

Divendres 14 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 

Dissabte 15 octubre      
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 29è Festival de la Poesia, dedicat a 
Olga Xirinacs. 

Diumenge 16 octubre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert Paris, a 
càrrec de The Logical Group. 

APUNTA’T
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Nou curs polític: nous deures i obligacions
L’arribada d’un nou curs escolar coincideix amb l’inici d’un nou curs polític. 
Aquest nou curs és diferent a d’altres anteriors per diferents motius. Un de molt destacat i prioritari per al nostre equip de 
govern: enguany, a Parets, ja hem posat en marxa la socialització gratuïta dels llibres de text tal com ens hi vam comprometre 
en aquesta legislatura.
Però hi ha altres projectes i novetats destacades.
L’onada de robatoris de l’últim estiu a la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona, també a Parets, ha provocat la nostra 
reacció immediata i conjunta amb els cossos de policia local i autonòmic per extremar la seguretat al nostre poble. I una de 
les novetats més significatives en aquesta línia és la creació de les meses de seguretat i convivència, amb representants dels 
cossos de policia, de l’Ajuntament (regidors de barri) i dels propis veïns i veïnes per estar informats bidireccionalment amb 
detall i de forma immediata. 
Un altre dels projectes que veurà la llum en breu és la nostra Anella Esportiva Parets, un cop finalitzada en la seva totalitat. 
Una ruta saludable per passejar i practicar esport en família.
També finalitzarem les obres de l’avinguda Espanya i posarem en marxa la campanya per tenir el cens animal d’ADN per evitar 
l’abandonament dels nostres gossos i els excrements a la via pública.
Neteja, seguretat i proximitat són tres dels pilars sobre els quals desenvolupem les nostres polítiques locals. Per aconseguir un 
poble cada dia més net, més segur i més amable demanem, com sempre hem fet, la col·laboració dels nostres veïns i veïnes.
Ens preocupen els actes incívics i vandàlics que destrossen el que és de tothom i on tants recursos de tothom hem de destinar.
Si tots donem compliment als nostres deures i obligacions segur que continuem fent realitat el nostre projecte de ciutat: una 
vila sense desigualtats, on la solidaritat, la il·lusió, la tolerància i el respecte siguin valors de referència.
Hem fet molt, però encara ens queda molt per fer amb l’ajuda de totes i de tots.

Sergi Mingote

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

“Neteja, seguretat i proximitat 
són tres dels pilars sobre els 

quals desenvolupem les nostres 
polítiques locals”

Obres de millora i rehabilitació als centres educatius del municipi durant el període de vacances

Durant el període estival, l’Ajuntament de Parets ha dut a terme diferents treballs de millora i manteniment dels 
centres educatius del municipi que, per la seva naturalesa, dificultat i/o complexitat, no és possible dur a terme 
al llarg del curs escolar per no ser compatibles amb l’activitat docent i acadèmica.
Entre d’altres, s’han substituït les finestres del parvulari de l’escola Pompeu Fabra; s’han pintat els passadissos i 
les aules de primària del Vila Parietes i s’han instal·lat noves xarxes a les porteries de primària i proteccions a les 
cistelles de bàsquet; s’ha repintat l’aula de suport, els despatxos, el passadís de primària i el menjador de l’escola 
Lluís Piquer i també s’han substituït 6 cisternes als lavabos del cicle inicial.
A l’institut La Sínia, s’hi han instal·lat els sistemes de bomba de calor-fred als mòduls nous i a l’escola Pau Vila 
s’han pintat els espais comuns, l’aula de reforç i els despatxos. També s’han fet treballs de millora de la seguretat 
de les grades de la pista poliesportiva.
A les escoles bressol s’han fet diferents tasques de repintat, reparació i substitució d’elements malmesos. Els 
treballs més rellevants però, s’han fet a l’Escola Bressol La Cuna, on s’ha pintat la façana exterior, s’ha arranjat 
íntegrament el pati de l’escola, s’han substituït els sòcols i la fusta de les aules interiors, i s’ha restaurat l’estàtua 
de la Maternitat, i a l’Escola Municipal de Música, on s’ha renovat la imatge amb la pintada de l’exterior de 
l’equipament i s’ha arranjat la coberta principal. 

Acte d’inauguració del nou curs escolar
Prop de 200 persones van omplir el Teatre Can Rajoler 
per donar la benvinguda al nou curs escolar 2016-2017. 
L’acte d’inauguració, adreçat a tots els professionals del 
món de l’ensenyament de Parets va comptar amb les in-
tervencions de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i del 
regidor d’Educació de l’Ajuntament, Miquel Pérez.
Durant la trobada els assistents van poder escoltar la 
conferència ‘Liderar per aprendre més i millor’, a càrrec 
de Màrius Martínez, professor titular del Departament de 
Pedagogía Aplicada de la UAB. 
Posteriorment va tenir lloc lloc la presentació dels prop 
de 10 anys de projecte pedagògic de l’Escola Els Vinyals, 
de Lliçà de Vall, i un intercanvi d’experiències dels centres 
educatius del municipi.
L’acte, que s’organitza anualment, té l’objectiu d’aplegar 
tota la comunitat educativa i donar el tret de sortida al 
nou curs escolar.

CURS 2016-2017

El curs comença amb el nou programa de socialització de llibres
Les escoles de Parets han cobert la demanda de preinscripcions escolars per al curs 2016-2017

Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 
aquest setembre a Parets. La normalitat ha marcat la tor-
nada dels nens i joves a les aules. Dels 2.951 estudiants 
que s’han incorporat a les escoles, 2.052 cursen educació 
infantil i primària, que comprèn des de P-3 fins a sisè. Els 
899 restants estan matriculats a Educació Secundària 
Obligatòria (ESO). 174 alumnes estudien batxillerat a 
l’Institut La Sínia, i 164 cursen cicles formatius.

Programa de socialització de llibres de text
Aquest curs, l’Ajuntament ha posat en marxa el programa 
de socialització de llibres amb la finalitat de fomentar la 
igualtat d’oportunitats dels infants a l’accés a l’educació, 
per això, l’Ajuntament ha concedit 220.000 € en ajudes 

a les escoles i a les AMPES per adquirir els llibres que 
entraran a la socialització.
Amb aquest projecte, també es pretén incentivar 
l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la corespon-
sabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat 
educativa, els valors de solidaritat i la cultura del reciclat-
ge. Així mateix, es vol promoure que el comerç local es 
beneficiï d’aquest programa i, per aquest motiu, gairebé 
tots els centres educatius han adquirit els seus llibres 
als comerços locals, per tal d’afavorir el teixit econòmic 
de la ciutat. El projecte de socialització de llibres de text 
forma part dels eixos de treball del govern municipal per 
garantir l’accés a l’educació en igualtat d’oportunitats per 
a tots els infants.



 29 de setembre de 20164 ACTUALITAT

L’Ajuntament de Parets posarà en marxa pròximament 
les meses de seguretat i convivència, amb l’objectiu 
d’informar de primera mà els veïns i veïnes de tot el que 
té a veure amb la seguretat al seu barri. Estaran formades 
pel regidor de barri del govern municipal, representants 
de les forces de seguretat, comerciants i representants 
dels ciutadans i ciutadanes de cada barri.
Les reunions no tindran caràcter assembleari i les perso-
nes que vulguin actuar com a representants s’hauran de 
posar en contacte amb el regidor o regidora del seu barri.
“D’aquesta manera, els paretans i les paretanes podran 
reunir-se periòdicament amb l’Ajuntament i els cossos 
de seguretat i informar i estar informats de la seguretat 
del seu barri en tot moment” afirma l’alcalde de Parets, 
Sergi Mingote.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martinez, ha 
posat de manifest “la necessitat de crear aquests espais 
d’intercanvi, per tal de conèixer les inquietuds de la ciu-

Parets crearà les meses de seguretat i convivència

tadania pel que fa a les incidències que hi ha als seus 
carrers i barris, i posar en comú idees i solucions partint 
de les dades reals que aportaran els cossos de seguretat”. 
La regidora ha afegit que “les taules serviran també com 
una eina de treball conjunt entre l’administració i el veïnat 
per tractar temes com l’incivisme o les mancances en la 
mobilitat”

Disminució dels delictes a Parets
Tot i l’increment puntual d’intents de robatori a botigues i 
comerços, que es van produir durant uns dies determinats 
del passat mes d’agost, els fets delictius a Parets s’han 
reduït prop d’un 45% respecte de l’any anterior.
Pel que fa als robatoris amb violència, aquests han baixat 
prop d’un 50%, i han passat de 15 a 8 en només un any. 
L’alcalde, Sergi Mingote, comentava que “per a Parets la 
seguretat és prioritària i no estalviarem cap esforç per 
continuar sent un poble referent en aquesta matèria”.

SEGURETAT

La Policia Local de Parets tindrà dos 
nous agents de mobilitat al municipi

El pròxim mes d’octubre començaran la seva tasca els dos 
nous agents de mobilitat contractats per l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.
Els agents tindràn diferents tasques dins de la unitat, com 
ara ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, 
d’acord amb les normes de circulació; executar actua-
cions destinades a garantir la seguretat viària en el mu-
nicipi; vetllar pel compliment de les normes de circulació 
i d’aparcament dels vehicles de la via pública, o vetllar pel 
compliment de la normativa vigent en matèria de protec-
ció. També seran els encarregats de la vigilància de les 
conductes infractores, en el marc de la campanya de civis-
me impulsada per l’Ajuntament i, juntament amb la resta 
d’agents de la Policia Local, de fer complir les ordenances 
de convivència ciutadana.
A la convocatòria s’hi han presentat 27 aspirants, dels 
quals 7 complien tots els requisits sol·licitats per al des-
envolupament del lloc de treball.
Els nous agents iniciaran la seva activitat a principis del 
mes d’octubre, a jornada completa, amb una durada del 
contracte de 3 mesos.

23 nous plans d’ocupació 
L’Ajuntament de Parets obre una nova 
convocatòria de Plans d’Ocupació Local, 
que permetrà contractar 23 persones del 
municipi en situació d’atur, amb una du-
rada de sis mesos. 

OCUPACIÓ
En aquesta ocasió, els perfils sol·licitats 
són: 2 pintors, 3 auxiliars de la llar, 3 
conserges, 3 operaris de manteniment, 
3 agents cívics, 1 dinamitzador/asses-
sor horticultor, 1 dinamitzador juvenil, 1 
suport administratiu polivalent, 4 tècnics 
assistents a les escoles, 2 tècnics en pro-
cessos industrials.
La documentació es pot lliurar fins demà, 
30 de setembre, a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC) de la plaça de la Vila,1. 
Els documents d’inscripció i/o modifica-
ció es poden recollir a l’SLOP o a l’OAC.
Les bases íntegres es poden consultar al 
web municipal parets.cat.

Les meses seran una eina per informar a la ciutadania de tot el relacionat amb la seguretat

Desplegament 4G mòbil 
Les operadores de telefonia mòbil, Tele-
fónica, Vodafone i Orange, començaran a 
oferir a Parets els serveis de xarxa 4G en 
la banda 800MHz. Això permetrà als pa-
retans i paretanes gaudir de connexions 
mòbils d’alta velocitat en tecnologia LTE 
(4G) amb una millor cobertura a l’interior 
dels edificis. Per garantir la compatibili-
tat de la nova tecnologia amb la Televisió 
Digital Terrestre (TDT), les companyies 
operadores han posat en marxa Llega800, 
una entitat encarregada de solucionar 
qualsevol problema que hi pugui haver en 
la recepció del senyal de televisió. Amb 

TELEFONIA
l’arribada del nou 4G a Parets, continua el 
procés d’implantació que es fa de manera 
esglaonada per tota la geografia nacional 
des del mes de juliol, i que culminarà el 
març del 2018, data prevista per al des-
plegament total de la nova tecnologia. La 
xarxa 4G obre la porta a serveis i aplica-
cions innovadores, a més de proporcio-
nar millores significatives en la velocitat 
de descàrrega, així com a l’enviament de 
dades, o permetre treure el màxim partit 
a aplicacions en línia com ara videojocs.
Per comprovar on ja està actiu el servei, 
es pot consultar: https://www.llega800.
es/listado-de-municipios-activos.
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Ja han començat les obres d’urbanització de la 3a fase de 
l’avinguda d’Espanya, en el tram comprés entre els carrers 
Butjosa i Alfons XIII. Amb aquesta actuació es donarà per 
finalitzat el projecte de remodelació integral de l’avinguda 
d’Espanya, que va començar l’estiu del 2012.  
L’actuació, emmarcada en el Pla de Barris, té l’objectiu 
de convertir aquest indret en un nou espai d’identitat 
col·lectiva i un nou eix cívic de referència i de mobilitat 
sostenible.
Servidel S.L.U., empresa concessionària, ja ha iniciat els 
treballs, que es preveu que tinguin una durada aproxima-
da de 3 mesos. Un cop acabada aquesta darrera fase, està 
previst fer un estudi acurat de les necessitats i modifica-
cions puntuals de tot el projecte pel que fa a senyalització, 
seguretat o mobiliari urbà. 

La 3a fase de les obres de l’av. d’Espanya ja està en marxa

La darrera actuació serà el soterrament de les línies de 
telèfon en totes les fases d’actuació de l’obra.
Durant tot el procés, l’alcalde de Parets, el regidor de 
Serveis Territorials, així com els tècnics i responsables 
del projecte, han mantingut reunions periòdiques amb el 
veïnat afectat per tal d’incorporar les millores i modifica-
cions necessàries per a convertir aquesta via principal en 
un espai de convivència i de passeig per als ciutadans i 
ciutadanes i, alhora, potenciar l’activitat comercial de la 
zona.
El regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
Francesc Juzgado manifestava al respecte “la importàn-
cia d’haver pogut comptar amb la participació activa del 
veïnat, que ens han donat en tot moment el seu suport i 
ens han expressat la seva satisfacció”.

Amb aquesta actuació es donarà per finalitzada la remodelació de la via, que va començar el 2012 

Obres de millora de la coberta de Can Butjosa
A principis d’aquest mes de setembre han començat els 
treballs de remodel·lació i millora de la coberta de les 
pistes poliesportives de Can Butjosa, annexes a l’escola 
Pompeu Fabra.
Les obres consisteixen en la col·locació de plafons ab-

PLUSVÀLUAOBRES
sorbents a la zona inferior del sostre de la pista, i la cons-
trucció d’una pantalla acústica a les zones del carrer de 
Can Butjosa i al límit del centre educatiu.
Segons l’estudi acústic realitzat prèviament, les obres su-
posaran la millora de les prestacions acústiques interiors 
(disminuint la reverberació) i exterior, ja que l’afectació 
acústica cap a l’exterior es reduirà notablement.
Per a poder executar les obres amb total seguretat, el 
carrer de Can Butjosa es veurà afectat en la zona d’apar-
cament contigua a la pista.
El regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibili-
tat, Francesc Juzgado, afirma que “amb aquestes obres 
de millora es podrà utilitzar plenament i sense provocar 
molèsties un equipament amb el potencial d’ús com el 
que té la pista coberta de Can Butjosa”.
Es preveu que les obres d’execució tinguin una durada 
aproximada de 4 mesos.

VIA PÚBLICA

Obres d’adequació al carrer de Lepant
Aquest estiu, l’Ajuntament de Parets del Vallès ha iniciat 
les obres d’ampliació i adequació del carrer Lepant. 
L’obra consisteix en l’ampliació i ordenació del carrer, que 
es dotarà d’un nou paviment i s’ampliarà en els trams que 
ho permetin. 
També està prevista la millora de la xarxes de serveis i 
una reordenació dels estacionaments per a vehicles, que 
permetrà ampliar les places d’aparcament. Durant el pe-
ríode d’execució el carrer romandrà tallat i s’habilitarà un 
espai d’aparcament provisional, al qual es podrà accedir 
a través del carrer de Miquel Servet. 
Per al regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sosteni-
bilitat de l’Ajuntament, Francesc Juzgado, “les obres res-
ponen a la voluntat del consistori de millorar l’espai públic 
i d’impulsar les millores urbanístiques, de mobilitat i de 
seguretat necessàries per fer més fàcil la vida quotidiana 
dels ciutadans i les ciutadanes de Parets”. 

Parets se suma a la Diada Nacional
Més d’una trentena d’entitats de Parets del Vallès van 
participar, el passat 11 de setembre, a l’ofrena floral amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que va tenir lloc 
davant el monument situat a la plaça dels Països Catalans. 
L’acte va cloure amb la cantada conjunta d’Els Segadors 
i una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Rosaleda.
El monument a l’Onze de Setembre, obra de l’escultor Car-
les Vives, va ser inaugurat l’any 2004. L’escultura està feta 
de ferro colat. És una peça de marcat caràcter simbòlic, 
amb la interpretació de la senyera a partir de blocs.

11 DE SETEMBRE
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Hi poden optar els alumnes dels centres educatius de la vila, els alumnes 
empadronats a Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres dels centres 
d'ensenyament de Parets.

premis a la millor nota
· Millor nota de selectivitat, dotat amb 300 €

· Millor nota de treball de recerca de batxillerat, dotat amb 100 €

· Millor nota de batxillerat, dotat amb 250 €

· Millor nota de grau mitjà, dotat amb 200 € i de grau superior, dotat amb 250 €

premis al mèrit docent i escolar
· Premi a l’ESO, dotat amb 100€ i de primària, dotat amb 50€ (un per centre)

· Premi al mèrit docent, dotat amb 300

Data màxima de presentació de documentació:

5 d’octubre, a l’OAC

Consulteu les bases completes a www.parets.cat

3a edició
dels premis

reconeixement
al mèrit educatiu

Podeu consultar les bases completes

de la convocatòria a www.parets.cat

Nous Plans d’Ocupació Municipal 2016

L’Ajuntament de Parets obre una nova convocatoria de Plans 

d’Ocupació Local, que permetrà contractar 23 persones del 

municipi en situació d’atur, amb una durada de sis mesos.

Requisits generals:

Estar en situació legal d'atur o tenir un contracte inferior a 5 

hores setmanals.

Estar donat d'alta al Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès

(SLOP) amb una antiguitat mínima d'1 mes.

No haver participat els darrers 12 mesos en cap Pla d’Ocupació 

Municipal per un temps superior a 2 mesos.

Estar en situació legal per treballar a Espanya.

Podeu recollir els documents d’inscripció a l’SLOP o a l’OAC i 

lliurar-los a l’OAC fins al 30 de setembre de 2016

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) - Plaça de la Vila, 1

Servei Local d’Ocupació (SLOP) - Major, 1

Aquestes són les 23 places d’aquests nous Plans d’Ocupació:

2 Pintors

3 Auxiliars de la llar

3 Conserges

3 Operaris de manteniment

3 Agents cívics

1 Dinamitzador asesor horticultor

1 Dinamitzador juvenil

1 Suport administratiu polivalent

4 Tècnics assistent a escoles

2 Tècnics en processos industrial

Més informació
Servei Local d’Ocupació (SLOP) 

C/ Major, 1 - 08150 Parets del Vallès - Tel. 93 573 88 96 
www.parets.cat/formacio-slop

CURSOS

CURS PRIMERS AUXILIS, 
SUPORT VITAL BÀSIC + DEA 
Durada: 12 hores 
Dates: del 3 al 6 d’octubre 
Horari: Opció matí o tarda 
Lloc: La Marineta Parets 
Empresa docent: Can Padró

FORMACIÓ 
OCTUBRE 2016

Formació gratuïta

SAP, BUSINESS ONE 
Durada: 30 hores 
Dates: del 17 al 28 octubre 
Horari: de 15 a 18 h 
Lloc: Cal Jardiner Parets 
Empresa docent: Cipsa
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L’Ajuntament de Parets ha adjudicat aquest estiu la pres-
tació del servei de manteniment de les jardineres de titu-
laritat pública a la Fundació Privada Vallès Oriental per a 
discapacitats intel·lectuals. L’empresa es farà càrrec de les 
112 jardineres que actualment hi ha al municipi.
L’administració paretana va decidir adjudicar aquest con-
tracte, que anteriorment estava vinculat al de manteniment 
d’espais verds, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i, 
alhora, promoure la inserció sociolaboral de persones 
amb discapacitat. El contracte també preveu la possibi-
litat d’incloure treballadors i treballadores de Parets amb 
discapacitat intel·lectual.
Per al regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sosteni-
bilitat, Francesc Juzgado, la formalització té diferents as-

Persones amb discapacitat tindran cura de les jardineres de Parets

pectes positius: “Hem cobert un servei que era necessari 
per al municipi, com és el manteniment de les jardineres, 
prioritzant el vessant social i humà”.
La vigència serà d’1 any, prorrogable per un any més, i el 
preu de l’adjudicació ha estat de 20.400 euros més IVA.
Amb aquesta actuació, el consistori paretà posa de ma-
nifest el seu suport a les empreses i col·lectius que es-
devenen eines d’integració per a les persones en situació 
de risc, fomentant alhora la inclusió social i l’autonomia 
personal.
La Fundació Privada Vallés Oriental (FVO) és una entitat 
sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb la finalitat de potenciar el seu benestar 
i el de les seves famílies.

El contracte s’ha adjudicat a la Fundació Privada Vallès Oriental per a discapacitats intel·lectuals

Concert del Dia Mundial de la Salut Mental
En el marc dels actes del Dia Mundial de la Salut Mental, 
el 7 d’octubre, a les 20 h, el Casal Can Butjosa acollirà la 
presentació del disc Smoking Room del grup de rock D.O. 
L’acte està organitzat per l’Ajuntament, la Fundació Sani-
tària Mollet i la Taula de Salut Mental.

SALUT

EN 2 MINUTS...
Els escolars de Parets ‘viuen el Besòs’
Un total de 237 nens i nenes de les escoles Aces-
co, Nostra Senyora de Montserrat, Pau Vila, Pompeu 
Fabra, Vila Parietes, i del Centre Obert Espai Sol, han 
participat en les activitats del programa d’educació 
ambiental Viu el Besòs, que organitza el Consorci per 
a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Les activitats, 
emmarcades en el programa Viu el Besòs, van néi-
xer el curs 1995-1996 amb l’objectiu d’apropar nous 
col·lectius, especialment l’educatiu, als nostres rius 
i donar a conèixer als estudiants el medi fluvial que 
ens envolta.
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PROPERES ACTIVITATS A

Fem un cu�metratge
Curs de 24 h
A càrrec de Gerard Lemes
Dissabtes de 10 a 14 h
De l'1 d'octubre al 6 de novembre
Inscripcions fins al 28 de setembre

Teatre per a joves
A càrrec de Padi Padilla
Dissabtes d'11 a 12.30 h 
per a majors de 18 anys
De 12.30 a 14 h 
per a joves de 14 a 17 anys
Dimecres de 17 a 18.30 h 
per a joves de 14 a 17 anys

Batalla de Galls (i Gallines)
22 d'octubre 
a pa�ir de les 18 h

A més: taller de grafits, taller de 
circ per a infants de 10 a 16 anys, 
Bikeworkshop… i Faktoria d'Idees el 
proper 26 d'octubre a les 19 h.

Més informació:

Cal Jardiner. C/ Montcau, s/n

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

Vols formar part d’una
parella lingüística com
a voluntari o com a
aprenent?
Apuntar-s’hi és molt 
fàcil.

Només has de ser
major d’edat, disposar
d’una hora lliure a la
setmana i tenir ganes
de parlar i escoltar.

Vine a informar-te’n a:
Oficina de Català de Parets 
C. Travessera, 1
Tel. 93 573 98 05
parets@cpnl.cat

És fàcil
És divertit
És enriquidor
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MEDI AMBIENT

A Parets, mou-te! Amb tot per a tots, lema
de la Setmana de la Mobilitat a Parets
Un any més, l’Ajuntament de Parets s’ha sumat a la pro-
gramació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
que, enguany, al municipi ha tingut com a lema ‘A Parets, 
mou-te! Amb tot per a tots’.
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra, l’Escola de la Natura ha presentat la campanya a prop 
de 250 alumnes de cicle superior de primària de les dife-
rents escoles del municipi, plantejant la mobilitat escolar 
com a eix de treball.
L’objectiu ha estat fer arribar als alumnes els avantatges 
en salut, economia i reducció de la contaminació, del des-
plaçament fins al centre escolar a peu, en bicicleta, o en 
transport públic.
Paral·lelament, al web de l’Escola de la Natura s’han pogut 
veure els vídeos del concurs “Fes un clic a Parets” elabo-
rats per alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Escola ACESCO i de 
l’Institut La Sínia durant la Setmana de la Mobilitat 2015.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura se celebra 
a tot Europa des de l’any 2001 amb l’objectiu de cercar 
noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini del co-
txe particular i acostar-nos cap a un model de transport 
més sostenible, segur, saludable i respectuós amb el medi 
ambient.

Parets ja disposa de vuit contenidors nous per al dipòsit 
d’olis vegetals usats. Amb aquest increment de conteni-
dors, l’Ajuntament vol facilitar a la ciutadania la disposició 
de punts propers per a la recollida de l’oli usat i fomentar 
la seva recollida.
Un litre d’oli de cuina usat vessat a l’aigüera pot conta-
minar al voltant d’un milió de litres d’aigua i dificulta i 
encareix la depuració de les aigües residuals urbanes. El 
regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
Francesc Juzgado explicava l’objectiu d’aquesta acció: 
“l’Ajuntament vol promoure el reciclatge d’oli usat i sen-
sibilitzar els ciutadans i ciutadanes de la importància de 
reaprofitar aquest element que es pot convertir, entre 
d’altres, en biocombustible per a motors dièsel, sabó, 
vernís per a fustes, abonament o lubrificants”.
Per dipositar l’oli als contenidors caldrà recollir-lo en am-
polles de plàstic reutilitzades de begudes, d’aliments, o 

en bidons, prèviament filtrat d’ impureses sòlides. L’oli no 
podrà estar barrejat amb cap altre residu líquid, com ara 
detergents o lleixius.
Als contenidors s’hi podran dipositar tant els olis domès-
tics com els de les llaunes o envasos de conserves. No 
s’hi podran dipositar ni els olis de motor ni els olis de 
cuina que estiguin barrejats amb altres productes.
La ubicació prevista per als 8 contenidors és la següent: 
al Camp de les Peces; a la benzinera de l’av. Catalunya; 
a l’av. Pedra del Diable, -a l’establiment Superservis-; al 
carrer de Butjosa davant la plaça de la Salut; a la cruïlla 
de Prat de la Riba amb la plaça Berenguer; al carrer de 
Mn. Jaume Urgell; al carrer Bruc, prop de l’equipament de 
l’Asoveen i a l’av. Ntra. Sra. de Montserrat. 
La instal·lació és fruit del conveni signat amb l’empresa 
Servicio de Reciclaje Biotur, SL, per un termini de dos 
anys.

Parets tindrà vuit nous contenidors per al reciclatge d’oli
Els contenidors s’han distribuït per tot el terme municipal per facilitar el reciclatge i la recollida
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octubre
2 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

El Rey

Una disecció teatral de Joan Carles I, 
un recorregut per la veritat oficial i 
l’oficiosa de la seva trajectòria

d’Alberto San Juan

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

octubre
16 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Paris

The Logical Group recrea el mític 

concert ofert el 1980 per Supertramp al 

zenit de la seva carrera: Paris

The Logical Group

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 45 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

octubre8 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

No anem bé
Jordi LP

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

9 octubre 2016
18 h Teatre Can Rajoler

La botigueta
Cia. Tanaka Teatre

Teatre i titelles sobre consum
responsable, patrocinat per 
l’SCAC

23 octubre 2016
18 h Teatre Can Rajoler

Gong! 
La història de la 
Dragona Mina-Li
Cia. Inspira Teatre

Espectacle inclòs a La mirada
dels altres
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L’Ajuntament de Parets ha posat en marxa una nova edi-
ció del grup de suport emocional i ajuda mútua per a per-
sones cuidadores. 
Els Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) 
són una modalitat d’intervenció psicosocial que pretén 
reduir l’impacte negatiu de la cura que a vegades poden 
experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals, 
i millorar la qualitat de vida de les persones en situació 
de dependència.
L’objectiu és crear espais de trobada entre persones cui-
dadores de gent gran o amb dependència per compartir 
les seves necessitats, vivències i coneixements, així com 
evitar la sobrecàrrega emocional i física, conèixer altres 

Nova edició del grup de suport per a cuidadors i cuidadores

persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès.
A cada una de les sessions es traballaran diferents aspec-
tes com ara les habilitats personals, el sentiment de cul-
pa, tècniques de gestió emocional o com cuidar. Durant 
les trobades es disposarà de l’ajut d’un psicòleg i seran 
10 sessions d’una hora i mitja cada una.
La regidora de Benestar Social ha fet referència al grup 
de suport: “Fer-se càrrec d’un malalt representa un gran 
esforç físic i emocional. Aquest sobreesforç pot repercu-
tir negativament en l’estat físic, psicològic i mental del 
cuidador”.
Per formar part del grup cal adreçar-se a les oficines de 
Serveis Socials, o trucar al telèfon 93 573 79 79.

L’objectiu d’aquest grup és crear un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements

10a edició de La mirada dels altres
En el marc del Pla d’acollida per a les per-
sones nouvingudes de l’Ajuntament de 
Parets, aquest setembre començen les 
activitats dins de la 10a edició del cicle 
‘La mirada dels altres’.
La inauguració de l’exposició Atravesando 
fronteras, de l’entitat ACCEM, programada 
amb la col·laboració de la Coordinadora 

SERVEI D’ACOLLIDA
d’Associacions de Mares i Pares de Parets 
del Vallès (CAMPA), ha estat la primera de 
les activitats i es podrà veure fins al 18 
d’octubre, a Can Rajoler. El concert benè-
fic de la cantant sahrauí Aziza Brahim, el 
divendres 30 de setembre, a les 20.30 h, al 
Teatre Can Rajoler, serà la següent de les 
propostes del cicle d’enguany. Els diners 
recaptats es destinaran a ACAPS, una fe-
deració d’entitats solidàries amb el poble 
sahrauí. També hi haurà dues projeccions 
de cinema: Wilaya, el dissabte 1 d’octubre  
i Dheepan, el 8 d’octubre -paral·lelament, 
es podrà veure el film infantil Zootròpolis, 
a la Biblioteca Can Rajoler-. L’espectacle 
familiar, organitzat per l’entitat Rialles Pa-
rets, Gong, la història de la dragona Mina-
li, clourà les activitats d’aquesta edició.

Golden Hip Hop Reggae Festival 
El dissabte, 10 de setembre, va tenir lloc 
una nova edició de ‘The Golden Hip Hop 
Reggae Festival’ a Parets del Vallès. A les 
10 h van començar les activitats progra-
mades a la Riera Seca i, a partir de les 17 
h, la jornada va continuar en el Casal Can 
Butjosa. Grafits, DJ, mercats i concerts  
que van portar a terme artistes de la lo-

FESTIVAL
calitat, però també altres personatges del 
món del hip hop, van ser els protagonistes 
de la jornada. 
Enguany, Parets del Vallès ha trencat fron-
teres amb aquest festival, ja que durant 
tot el dia es van poder escoltar artistes 
internacionals. 
A més de bona música, venda de produc-
tes i pintors, la festa va comptar amb una 
batalla realitzada entre alguns dels artis-
tes que van participar en el festival que 
arriba de la fusió de dos esdeveniments 
que ja se celebraven al Casal Can Butjosa, 
el Golden Jam i el Golden Reggae, units 
l’any 2013 sota el nom de ‘The Golden Hip 
Hop Reggae Festival’, organitzat per l’en-
titat ‘Las Haches del Valle’ i l’Ajuntament 
de Parets del Vallès.

GENT GRAN

Taller d’imatge digital per a persones majors 
de 55 anys, al Casal Sant Jordi
El dilluns 26 de setembre es va iniciar una formació gra-
tuïta per a persones majors de 55 anys sobre fotografies 
i vídeos amb el mòbil. Fer fotos i vídeos, retocar els ar-
xius i compartir-los a les xarxes socials, són alguns dels 
continguts d’aquest curs que es fa en dos dies; el dilluns 
26 de setembre, i avui dijous 29 de setembre, en horari 
de 17 a 19 h al Casal Sant Jordi.
L’objectiu d’aquest taller és familiaritzar els alumnes amb 
les noves tecnologies. El rebuig a les noves tecnologies 
per part de les persones majors de 55 anys ve donat, en 
gran part, al fet que no entenen el seu funcionament. 
Els adults sempre han fet una trucada aixecant el telè-
fon i marcant uns números, ara han de desbloquejar una 
pantalla, tenir connexió, obrir una aplicació i buscar un 
contacte o posar una contrasenya per obrir una xarxa 
social i contactar amb les seves amistats o familiars, i 
tot això fa que no es desperti gaire interès en la majoria 
dels casos. 
Aquests tallers serveixen per practicar i poder trencar el 
mite que les noves tecnologies són només per a la gent 
jove. 
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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

Com fer una reclamació sobre un servei bàsic
Els serveis bàsics són aquells que es consideren serveis essencials i necessaris per a la vida 
quotidiana o d’ús generalitzat: els subministraments (aigua, llum i gas), els transports, la te-
lefonia i internet, els serveis assistencials i sanitaris, i els serveis financers i d’assegurances. 
Les empreses que presten serveis bàsics a Catalunya han d’oferir als seus clients:  
- Servei telefònic gratuït per a comunicar incidències i reclamacions i una adreça física a 
Catalunya on poder ser atès en relació a qualsevol incidència o reclamació
Què heu de fer per reclamar: 
- Trucar al telèfon gratuït d’atenció al client. Us han de facilitar un número d’incidència,
o demanar els fulls oficials de reclamació a l’establiment. 
Com tramitar un full oficial de queixa, reclamació i denúncia:
- És important fer una exposició clara i concisa dels fets i concretar al màxim la petició que 
es fa. 
- El representant de l’establiment ha de signar el full o bé posar-hi el segell de l’empresa.
- L’establiment pot escriure les seves observacions en el mateix full.
- Us heu de quedar amb dos exemplars del full i l’establiment amb l’altre.
- L’empresa disposa d’un mes per contestar. 
- Si no us responen o la resposta no és satisfactòria, porteu el full de 
reclamació a l’SCAC, el Servei de Consum de l’Ajuntament. 

Restaurant Can Parera: menjar com a casa
Com afirma el Pere Parera, un dels tres germans Parera, 
amb en Joan i la Rosa, “A casa nostra els paretans i les 
paretanes poden gaudir d’un bufet lliure molt casolà, 
de tota la vida”.

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Carn d’olla, verdura, seques... de dilluns a divendres, de 
13 a 16 h i els diumenges de 13.30 a 16 h. Situat al Ca-
rrer Sant Joan Bosco número 6, el passat 21 de gener 
aquest negoci familiar va complir 50 anys. Els seus ac-
tuals propietaris s’emocionen quan expliquen com els 
seus pares van començar aquest projecte. Després de 
ser acomiadats de la feina, l’any 1966, els pares dels ac-
tuals propietaris van arreplegar els estris de restauració 
que els seus caps els van oferir com a liquidació i van 
obrir a la cotxera de casa el restaurant que, en un prin-
cipi, oferia menú de primer plat, segon i postres. Va ser 
anys després quan Pere Parera Anfruns va voler innovar 
i crear el primer restaurant de menjar casolà en format 
de bufet. A dia d’avui, continua sent un dels establiments 
de referència de la nostra vila.Can Parera està associat 
a ASIC Parets, l’Associació de Serveis i Comerços local. 
Podeu contactar-hi a través del telèfon 93 562 12 61.

INAUGURACIÓ

‘Fes-te un regal’ a la botiga del carrer Major
‘Fest-te un regal’ és el nom de la nova botiga que, aquest 
setembre, ha obert les portes al carrer Major, 23. Allà 
hi podreu trobar bijuteria, complements i tota mena de 
capricis per fer-vos o fer un regal. El Joan i la Chari us 
atendran de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.

Les botigues de Parets sortiran de nou al carrer l’1 d’octubre
Sota el lema la ‘Botiga al carrer’, el dissabte 1 d’octubre, els botiguers i comerciants de 
Parets posaran de nou a la venda els productes dels seus establiments a preus més 
assequibles.
L’activitat es farà de les 10 del matí a les 2 del migdia, a l’avinguda de Catalunya, entre 
els carrers Monistrol i Comte de Montemolín.
A la jornada estaran representats diferents sectors comercials com ara calçat, moda i 
complements, papereria, teràpies alternatives i salut, esport, joieria, decoració, perfume-
ria o articles infantils. 
A més dels comerços locals, també s’hi intal·larà una parada de l’Associació Parets 
Contra el Càncer, que posarà a la venda diferents productes per tal de recaptar diners 
que es destinaran a fins solidaris, en suport als malalts de càncer i les seves famílies.
També està prevista una xocolatada gratuïta per a tothom que participi de la tradicional 
festa del comerç.
Meritxell Brunes, presidenta d’ASIC, especificava els objectiu d’aquesta nova edició: “En 
aquesta ocasió volem, sobretot, que tothom se centri a gaudir, passejar i que focalitzi 
l’atenció en la varietat i qualitat dels productes del comerç paretà. A més, tothom que 
vingui podrà gaudir d’increïbles promocions i descomptes”
La botiga al carrer està organitzada per l’Associació de Serveis i Comerços de Parets 
(ASIC), amb el suport de l’Ajuntament de Parets, i té com a finalitat promoure el comerç 
tradicional d’arrel local.

COMERÇ LOCAL
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FESTA MAJOR
Un any més, la Festa Major d’Estiu va comptar amb activitats per a tots els 
públics. Els primers actes de la festa van haver de ser cancel·lats a causa de 
la pluja, però la resta de dies el temps va permetre realitzar l’agenda previs-
ta. Les primeres activitats van ser el pregó, a càrrec de Diables Parets, i els 
concerts al parc la Linera i la plaça de la Vila.
Les novetats d’enguany van arribar gràcies a les propostes que el Consell 
d’Infants va realitzar a l’Ajuntament. Els alumnes que conformaven el consell 
van aconseguir que es portés a terme una activitat amb un tobogan inflable 
d’aigua anomenat ‘Splash Slide’, que es va instal·lar al carrer Major amb un 
èxit rotund de participants.
També es va poder veure, entre moltes altres activitats, la final del concurs 
Talent Parets, a l’escenari gran de La Linera, la Festa de l’escuma, la XI Milla 
popular d’atletisme o la Baixada de carretons pel carrer de Sant Antoni.
El tancament de la Festa Major d’enguany ha tingut un moment especial, ha 
estat la recuperació dels focs artificials. Quant a actuacions musicals, els 
encarregats de cloure la festa van ser La Banda del Coche Rojo. Ara només 
cal esperar una nova edició de la festa gran de Parets, la Festa Major d’Estiu.
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Chilluévar i Santo Tomé obren les portes a la cultura paretana
“Ver a los niños emocionar-
se con los gigantes ha sido 
espectacular. En general, 
desde la asociación esta-
mos muy contentos y que-
remos dar las gracias a las 
entidades que nos acompa-
ñaron, y al pueblo de Chi-
lluévar por su acogida”

Paco Galera

Entre els dies 2 i 5 de setembre, l’associació Herm@na-
dos-@germanats va organitzar un viatge a terres de Jaén, 
obert a tots els ciutadans residents a Parets. 
El viatge s’emmarcava en el projecte d’agermanament 
impulsat l’octubre del 2013, amb l’objectiu d’estrènyer 
vincles entre les poblacions de Chilluévar, Santo Tomé i 
Parets, unides pel fenomen migratori dels anys 60 i 70, en 
què més de 600 persones procedents de la Sierra de Ca-
zorla van establir-se a la nostra població. Fa tres anys, les 
tres parts van adquirir el compromís de realitzar intercan-
vis en els diversos àmbits de relació possible entre les po-
blacions i, especialment, en la cooperació en els terrenys 
cultural i social, procurant que els intercanvis no es limitin 
als aspectes institucionals, sinó que també fomentin les 
relacions directes entre les diverses entitats ciutadanes 
i també entre els seus habitants. Així van acordar-ho els 
plens dels ajuntaments de Parets del Vallès, Chilluévar i 
Santo Tomé l’any 2013.
L’entitat ha assumit part del cost del viatge per mitjà de 
la subvenció municipal que rep anualment, la qual cosa 

ha permès que el cost per persona hagi estat de 40 eu-
ros. També s’ha ocupat de l’allotjament dels membres de 
les associacions paretanes que hi han assistit. En aquest 
sentit, cal destacar la seva implicació personal, ja que 
els assistents s’han fet càrrec de les seves despeses de 
manutenció, en alguns casos s’hi han desplaçat en els 
seus vehicles particulars, i el personal municipal que hi 
ha participat ho ha fet dins del seu període de vacances.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, amb alguns membres 
del consistori, van participar en aquesta trobada, com ho 
van fer membres de la Colla de Gegants, la Colla de Gita-
nes i la Comissió de Festes, que van mostrar als amfitri-
ons una part de la cultura, les tradicions i el teixit social 
paretà. L’Ajuntament de Parets només s’ha fet càrrec de 
les despeses de l’espectacle Orígens, destins, creat pel 
paretà Javier Malaguilla i estrenat a la Festa Major de 
Parets 2015, inspirat en el documental editat per l’Ajunta-
ment de Parets que parla d’aquest fenomen migratori, i de 
l’obsequi institucional als dos municipis, la Dona d’Aigua 
@germanada.

“El viatge ha estat ex-
traordinari. Hi ha hagut un 
ambient de germanor in-
creïble i l’atenció que ens 
han dispensat ha estat 
perfecta. Tenim ganes de 
tornar i de continuar amb 
aquest excel·lent projecte 
d’intercanvi entre pobles”

“Ha sido una experiencia 
fantástica. Fuí con mis nie-
tos y nos lo pasamos en 
grande. Nos trataron como 
si fuéramos parte de la fa-
mília. Se han portado de 
una manera excelente con 
nosotros”

Josefa Fernández

Tomàs Aguirre
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EN 2 MINUTS...
Recollida de llibres per a La Marató de TV3
La Biblioteca Can Rajoler ha iniciat una campanya 
de recollida de llibres de segona mà per destinar 
els beneficis de la seva venda a La Marató de TV3. 
Només s’admeten llibres de lectura, de tipus conte 
o novel·la i es poden dipositar, durant tot el mes 
d’octubre, a la Biblioteca Can Rajoler, C/ Travesse-
ra,1. Els llibres recollits es vendran al preu simbòlic 
d’1 euro durant el novembre.

29è Festival de la Poesia del Niu d’Art
El dissabte 15 octubre, a les 18 h, el Teatre Can Ra-
joler acollirà la 29a edició del Festival de la Poesia, 
organitzat pel Niu d’Art Poètic, que enguany estarà 
dedicat a l’escriptora i poetesa Olga Xirinacs. En-
guany es concediran novament els premis als mi-
llors rapsodes i a les millors poesies inèdites. Per 
inscriure’s, cal adreçar-se al Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, c. Travessera, 1.

Concert a favor de Parets contra el càncer
L’entitat Parets contra el càncer celebra un nou es-
deveniment benèfic per recaptar fons a favor de les 
persones que pateixen aquesta malaltia. 
Serà un concert benèfic a càrrec de Víctor Jimé-
nez, Sylvia Rovira, Xavier Mendoza i una formació 
orquestral barroca amb el clavicembalista Jordi 
Ribell, que tindrà lloc el divendres 21 octubre, a 
les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler.

Comença la nova temporada d’espectacles a Parets
Teatre, música, poesia i humor omplen els teatres de Parets de setembre a desembre 

Ja es poden adquirir les entrades i els abonaments per 
assistir al darrer quadrimestre de la temporada d’espec-
tacles als teatres de Parets, que inclou onze actuacions. 
A més, per al públic infantil hi haurà 6 espectacles dins 
de la programació de Rialles Parets.
El tret de sortida el va donar l’obra Port Arthur, de Jordi 
Casanovas, un docuthriller inquietant on la realitat i la fic-
ció es confonen en un joc pertorbador. De l’oferta teatral 
destaca El Rey, amb actors de la talla de Luis Bermejo, 
Guillermo Toledo o Alberto San Juan. També es podrà 
veure l’adaptació d’El llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull, 
que oferirà el Niu d’Art Poètic; la comèdia El test, de Jordi 
Vallejo o l’adaptació de l’obra d’Agatha Chistie, Testimoni 
de càrrec.

Pel que fa als espectacles musicals, durant el darrer tri-
mestre es podrà veure The Logical Group, que recrearà el 
mític concert de Supertramp, ‘Paris’ i al trio femení WoM.
La Sala Cooperativa serà l’escenari dels muntatges in-
closos en el programa del Cafè Teatre d’enguany. Jordi 
LP, Dani Pérez i Juanra Bonet i David Fernández seran els 
convidats d’excepció de la nova temporada.
Les entrades soltes i els abonaments es podran adquirir a 
la taquilla, una hora abans dels espectacles, a les oficines 
de Can Rajoler, els dimarts de 9 a 13 hores i els dijous de 
16 a 19 h, i per internet al web www.ticketea.com. 
Els joves de 18 anys que visquin a Parets podran entrar 
de franc al Teatre Can Rajoler durant tota la temporada.

Cloenda del 35è aniversari de RAP107 
El diumenge, 18 de setembre, va tenir lloc una gala al Te-
atre Can Rajoler, conduït pels presentadors del programa 
RAP a la Carta, on es van repassar moments històrics de 
la ràdio, anècdotes i es van explicar les novetats de la 
temporada. Durant tota la gala, que a més es va retrans-
metre en directe a través de RAP107, els col·laboradors 
habituals del programa van pujar a l’escenari per presen-
tar el seu espai i, a més, hi va haver actuacions musicals 

PLUSVÀLUACOMUNICACIÓ

de la mà del CEM Maria Grever, l’Escola Municipal de Mú-
sica, l’entitat PROdansa i Beatriz Nieto, finalista del Talent 
Parets. Va haver-hi moment per a la nostàlgia, l’humor, 
la música, la dansa i la poesia. En acabar, es van sortejar 
obsequis entre el públic que, a més, va poder conèixer els 
col·laboradors de la ràdio a la sortida del teatre. Unes 200 
persones van gaudir de l’espectacle preparat pel Departa-
ment de Comunicació, on no van faltar l’alcalde i regidors 
del consistori.

TEATRE 

Parets al programa ‘Escenari Secret’
Parets del Vallès participa al programa pilot ‘Escena-
ri Secret’, que promou la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu de premiar els espectadors més assidus de les 
sales paretanes, i alhora, captar públic no habitual. Els 
participants a l’activitat, AMICS dels teatres de Parets, 
els més fidels a la programació, només saben que tenen 
una cita el dissabte 22 d’octubre al vespre en un lloc en-
cara per determinar. Un cop allà, se’ls conduirà a l’espai 
escollit per veure esdeveniments artístics dels quals 
tampoc disposen de cap informació prèvia. Aquesta 
experiència pilot també es fa en alguns municipis de la 
província de Barcelona.
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L’organització de la Diada de la Bicicleta va anar a càrrec 
de l’Associació Ciclista Parets i Ravet Bike, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Parets del Vallès, la Dipu-
tació de Barcelona, voluntaris del Servei d’Esports, Pro-
tecció Civil, Gim Parets, Policia Local, RAP 107 i l’Snack 
Bar La Pèrgola.
El recorregut estava obert a la participació de tota la fa-
mília, amb una distància de 10 quilòmetres. 
Enguany, abans de donar-se el tret de sortida, Miguel Lu-
que, el nedador paralímpic local, va rebre un homenatge 
per la seva trajectòria, amb 6 medalles en els darrers 5 
Jocs Paralímpics. A Rio de Janeiro (Brasil), fa només uns 
dies, va aconseguir la medalla de plata a la categoria dels 
50 metres braça (SB3), amb un temps de 49”47.
Luque va participar a la Diada a sobre de la seva hand 

Miguel Luque rep un “bany” de reconeixement en el marc de la Diada de la Bicicleta de Parets
Com cada any, el recorregut estava obert a la participació de tota la família, amb una distància de 10 quilòmetres

Diploma olímpic per a Joaquim “Purito” Rodríguez 
El ciclista de Parets va ser cinquè en la modalitat de carre-
tera als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro (Brasil).
En una cursa marcada pels canvis i per les caigudes, el de 
Parets del Vallès, de 37 anys, va creuar la meta en cinque-
na posició. Purito no va poder superar el belga Greg Van 
Avermaet, que va aconseguir l’or imposant-se a l’esprint a 
Jakob Fuglsang i Rafal Majka.
Purito deixarà a finals d’aquesta temporada l’esport pro-
fessional per la porta gran. Encara li resten unes curses, ja 
que disputarà la Milà-Torí, el Giro del Piamonte, el Giro de 
Lombardia, també competirà a La Carrera de las Hojas Mu-
ertas (dos cops guanyador) i finalment Abu Dhabi, abans 
de donar per finalitzada la seva trajectòria professional.
Entre els seus èxits esportius més destacats hi ha la Volta 
a Catalunya (2010 i 2014) i la Setmana Catalana l’any 2004; 
ha guanyat 3 etapes al Tour de França, 2 al Giro d’Itàlia i 9 
a la Vuelta a Espanya. 
A més, Purito va ser plata al Mundial de l’any 2013 i bronze 
el 2009. I s’ha imposat a la classificació mundial de la UCI, 
Unión Ciclista Internacional, els anys 2010, 2012 i 2013.

CICLISME

cycling i ho va fer lluint els colors de #lalluitateam, equip 
esportiu del qual també és membre, a banda del Club Na-
tació Granollers, i que té per objectiu recaptar diners per 
a la investigació de la histiocitosi i del càncer infantil que 
duu a terme l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Presentació del llibre ‘El ciclisme a Parets’
El Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez també va 
acollir la presentació del llibre ‘El ciclisme a Parets’, dels 
periodistes Carles Font i Jordi Seguer. 
El volum repassa la història d’aquest esport al municipi, 
des dels primers aficionats fins a la creació del Club Ci-
clista Parets, a finals dels anys 50, que va assolir grans 
èxits, i la posterior creació, a finals dels 70, de l’actual 
Associació Ciclista Parets. 
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A la cursa d’enguany, la UGT dóna suport a La Lluita 
TEAM, l’equip esportiu que neix de La Lluita d’Arnau.
L’Arnau és un nen del Vallès a qui, amb 2 mesos, li van 
diagnosticar un tipus de càncer molt poc conegut, la 
histiocitosi. La seva lluita contra el càncer, un cop s’ha 
recuperat, és aconseguir finançament per a l’estudi de 
millors tractaments dels pacients amb aquesta malaltia.
Els participants a la cursa podran escollir entre 2 recorre-
guts per Parets, una marxa popular de 5 km o bé una cur-
sa de 10 km. També s’han organitzat altres activitats com 

Arriba a Parets la tercera Cursa pel Treball Digne de la UGT de Catalunya
El proper 9 d’octubre, per segon any consecutiu, la cursa servirà per col·laborar amb l’estudi de la histiocitosi i del càncer Infantil

la donació de sang, marató de dance fitness, inflables i 
activitats infantils. El preu de la inscripció per la a marxa 
és de 6€ i el de la cursa, de 10€ + 2€ de lloguer de xip. 
Els diners recaptats durant la Jornada solidària es do-
naran a La Lluita TEAM, en concret a l’Obra Social de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, per a la Investigació de la 
histiocitosi i el càncer Infantil.
L’any passat es va fer una donació de 5.321 euros. Podeu 
fer les inscripcions al web de la UGT de Catalunya www.
ugt.cat. La cursa forma part de la lliga Championchip.

EN 2 MINUTS...
Lee Young Parets participa al 10è campionat 
del món de Taekwondo a Perú
Des d’avui i fins al proper diumenge 2 d’octubre, José 
Luis Estudillo i Soomi Jo Lee en parella sènior, i Chris-
tian Villar Fenoy en categoria Júnior, competeixen al 
mundial de Poomsae de Lima (Perú). El centre Lee 
Young Parets representa a Espanya en aquesta com-
petició.

Comencen les Escoles Esportives Municipals 
Ja han començat les escoles esportives municipals 
que organitza el Servei d’Esports de l’Ajuntament de 
Parets. 
Les escoles estan adreçades a nens i nenes de P4 i 
P5 nascuts entre el 2011 i el 2012.  El preu per a resi-
dents de Parets és de 16 euros i mig per a tot el curs i 
dura fins al 30 de maig.  Es faran servir quatre espais 
esportius: Can Butjosa, Pau Vila, el pavelló Joaquim 
Rodríguez i el Vila Parietes.

El paretà Joaquim Martínez fa la travessa 
Matagalls-Montserrat
En aquesta ocasió, Joaquim Martínez va fer els 81,5 
quilòmetres de la travessa acompanyat d’una bona 
colla d’amics de Parets del Vallès.

Paretans a l’Ultra Trail Rialp Matxicots
El cap de setmana del 17 i 18 de setembre es va dis-
putar la 7a edició de la Rialp Matxicots, una cursa 
de 52 km., amb 4.100 metres positius de desnivell. 
La cursa va comptar amb la participació de diversos 
corredors del Club Atletisme Parets. 

El sènior A masculí del CB Parets juga aques-
ta temporada a Segona Catalana, al grup 4t 
El Club Bàsquet Parets, que estava en llista d’espera, 
ha ocupat aquesta plaça a Segona Catalana després 
que el Llinars renunciés a la categoria. 

El sènior masculí del FS Parets té nou entre-
nador, Nahuel Nievas
Nievas ha recuperat dos jugadors que havien estat al 
conjunt paretà com són Alberto Pérez i Carles Cruz. 
El FS Parets, que enguany jugarà al grup 1 de Divisió 
d’Honor Catalana, debuta el 8 d’octubre a casa contra 
el Ciutat de Mataró.

Torneig Francesc Clos del Club Handbol
En aquesta edició del torneig, el sènior A del Club 
Handbol Parets, que enguany ha estrenat categoria 
(Lliga catalana), va jugar contra el Lasalle Bonanova, 
equip de la primera estatal. Els locals van perdre per 
30 a 35 després de jugar un molt bon partit.

Presentació de la temporada 2016-2017 del 
Club Triatló Parets a la Cooperativa
L’inici de temporada ha estat marcat per les bones 
actuacions del Club Triatló Parets en les competicions 
on han participat a Berga, Barcelona i Sant Pol.

Primer partit del sènior A femení del CB Parets
El sènior A femení del CB Parets va perdre d’un punt el 
primer partit de la temporada contra l’AECAM Malgrat. 
El resultat final va ser de 59 a 60.

Inici de la Lliga Catalana per a l’Handbol 
Gran inici a la Lliga Catalana de l’Handbol Parets, que 
ha guanyat 14-25 a Banyoles.

25è aniversari del Circuit de Catalunya 
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha celebrat, aquest 
mes de setembre, el 25è aniversari de la seva inaugu-
ració. La recta principal del traçat de l’equipament va 
ser  l’escenari d’un acte commemoratiu que va comp-
tar amb la presència de diferents regidores i regidors 
paretans.

L’equip JFL Factory de Parets venç a la ca-
tegoria d’Aire a les 24 h de la Vall del Tenes
L’equip JFL Factory va guanyar a la categoria d’Aire i 
va ocupar la vuitena posició a la classificació final de 
les 24 hores de resistència en ciclomotors de la Vall 
del Tenes. L’equip estava format per Miquel Puigde-
lliura, Nicolás Garcia, Àlex Jordà i David Bigas. Van fer 
404 voltes en total.

Pau Garcia es corona a Alemanya doble 
campió d’Europa cadet de patinatge 
El jove patinador del Club Patí Parets ha estat el guanyador 
en les modalitats de lliure i combinada. En la categoria 
de figures obligatòries va assolir el quart lloc. D’aquesta 
manera, es referma com una de les joves promeses del 
patinatge artístic estatal.  
A l’Europeu de 2015, Pau Garcia va aconseguir dues plates. 
El mes de juny passat, Garcia va proclamar-se campió 
d’Espanya cadet de patinatge artístic, la qual cosa li va 
permetre la classificació per a l’Europeu d’Alemanya.

PATINATGE

Dos equips de bàsquet nord-americans 
han visitat Parets aquest agost
El South Alabama Jaguars i el Sales Bulldog de Texas han 
visitat aquest estiu el nostre poble, per enfrontar-se a un 
combinat de jugadors catalans de bàsquet, molts d’ells de la 
lliga EBA, acompanyats del jugador del Club Bàsquet Parets, 
Alejandro Gómez. La iniciativa va néixer del director tècnic 
del CB Parets, Jesús Doñate, que va iniciar els contactes 
amb les dues universitats. Doñate ha destacat “la gran 
oportunitat que va suposar poder veure un bàsquet d’aquest 
nivell, amb jugadors molt potents i amb molta projecció”.

BÀSQUET

Almagro i Molina, del Club Tennis Taula 
Parets, triomfen amb Catalunya
Gran participació a l’Autonòmic de Veterans celebrat a Las 
Rozas (Madrid). Molina va ser subcampió amb la selecció 
de Catalunya B juntament amb Xavi Villoro i Manel Sunyé. 
I Almagro, amb Catalunya C, juntament amb Joan Weisz i 
Jaume Muntada, van pujar al tercer graó del podi. Les dues 
seleccions catalanes van perdre en semifinals i en la final 
contra Astúries.

TENNIS TAULA

Soto i Mingote, campions d’Espanya 
d’ultraresistència en tàndem 
Els dos paretans van aconseguir la victòria lluint els colors 
de #lalluitateam, equip que té per objectiu col.laborar per 
recaptar fons per a la investigació de la histiocitosi i del 
càncer infantil. 
Joan Soto i Sergi Mingote van aconseguir fer un total de 
518 quilòmetres amb altes temperatures que van arribar 
fins al 44,5 graus a la part final de la prova.

CICLISME
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Kènia Domènech és regidora del grup 
municipal d’Ara Parets-ERC des de les 
darreres eleccions municipals, celebra-
des el maig de 2015.

Nascuda a Parets del Vallès el 12 de 
febrer de 1994. Amb 22 anys, és la re-
gidora més jove de la història del con-
sistori paretà. 

Té estudis professionals de teatre ti-
tulats a Estudis de teatre Internacional 
Berty Tovías. És estudiant d’Educació 
Social a la UOC i té un postgrau de Te-
atre i Educació a l’Institut del Teatre.

Ha treballat al departament de produc-
ció d’Stahl Europa SL, i a espectacles 
teatrals de caràcter professional.

Per què vas decidir formar part de la candidatura d’Ara Parets-ERC en aquesta legislatura?
El que em va fer decidir-me va ser el projecte de poble que estaven construint. Vam aconseguir fer una candidatura 
oberta, amb persones molt diferents, amb representació de tots els àmbits del teixit social, i sobretot valorant el col-
lectiu jove. De fet, quan vaig entrar vaig tenir el plaer de ser la regidora més jove de la història de Parets. Altres partits 
utilitzen el mateix argument, però realment a la seva llista només hi són com a element decoratiu. Aquesta candidatura 
ens va lliurar un lloc important, el número 3, i estic molt orgullosa de compartir llista i, finalment, de representar a totes 
les joves organitzades, polititzades i mobilitzades. 
 
Quin balanç fas d’aquests primers 16 mesos de legislatura?
Aquests 16 mesos no s’han caracteritzat precisament per l’ètica i la transparència. Des del govern Sociovergent s’es-
tan impulsant obres faraòniques que s’ensorren per tots costats, el que evidencia una mala gestió de l’obra pública 
(només cal veure la coberta de la pista de Can Butjosa, la reforma de l’av. Espanya o la famosa Anella Esportiva). Des 
del nostre grup municipal hem intentat impulsar millores socials, tot i que el govern l’únic que ha tirat endavant és 
una política social d’aparador. El que més ens costa és aconseguir la informació a la qual, suposadament, hi tenim 
accés. Vulguis o no, porten governant tota la vida, i s’adopten mals costums i maneres de fer del passat. Com l’ús no 
regulat del cotxe oficial, els pagaments amb diners públics de postgraus a regidores que cobren uns 4.000 euros bruts 
al mes, com la clara manipulació dels mitjans de comunicació, i un llarg etcètera. Ens cal clarament, una renovació 
política pel poble, on tota la ciutadania sigui partícip de les polítiques que s’impulsen, i sobretot un salt qualitatiu en 
transparència, cosa en què, desgraciadament, ens queda molt camp per córrer encara. 
 
Quin creus que ha de ser el paper del grup municipal d’Ara Parets-ERC a l’Ajuntament? 
Seguirem fiscalitzant tota l’acció de govern com portem fent fins ara, i fent-la arribar a totes les veïnes de Parets, que 
aquesta és la nostra feina principal. Estem construint un projecte municipal de poble i pel poble, on totes hi tenim 
veu i capacitat decisòria. Volem que Parets abandoni el caràcter de poble dormitori que tenia, i per això ens cal donar 
importància al teixit social i cultural, amb una pluralitat de mitjans que faci d’altaveu a tothom. (Pre)Ocupar-nos d’una 
vegada per totes de les persones, i crear l’escenari per la igualtat i la justícia social. Nosaltres, a diferència d’algunes, 
tenim les portes obertes a tothom qui vulgui col·laborar, treballar, proposar, denunciar o escoltar, com portem fent 
aquests dos anys, i amb més d’un centenar de propostes presentades que no han tingut el suport del Govern munici-
pal, com la taula d’emergències socials (que des del mes de juny s’ha de convocar), l’autogestió del Casal de Joves, el 
banc d’aliments frescos.. I algunes que per sort s’han pogut aprovar, com la moció contra la LGTBfòbia o la Querella 
Argentina. Aquesta és i seguirà sent la nostra línia de treball, des de la participació i la transparència.
 
Creus que cal que les dones s’impliquin més a la política? 
Cal conquerir escenaris, en l’àmbit polític ens queda molt per treballar, però també a escala social. No podem oblidar 
que vivim en una societat històricament patriarcal, i ens hem socialitzat en aquesta. Des del municipalisme ens cal 
impulsar polítiques feministes, que cada política, cada partida, cada resolució sigui mirada exhaustivament des d’una 
perspectiva de gènere, ens cal motivar a totes les paretanes a empoderar-se, formar-se i a lluitar per transformar la 
nostra rutina i eliminar desigualtats. Només des dels petits canvis podem moure els grans engranatges del capitalisme 
i del patriarcat. 
   
Què en penses de l’escenari polític actual a Espanya i a Catalunya? 
L’Estat espanyol està optant per una política terrorista contra Catalunya que ens ofega cada dia més, només ens cal 
pensar en Margallo, la llei Wert, i milions d’exemples més. És completament lògic i legítim que, sota aquesta situació 
de violació constant, vulguem construir la República Catalana, dins d’uns Països Catalans. De fet, ja ho estem fent, 
perquè malgrat que diguin que no, les catalanes hem decidit, i no hi haurà cap legalitat, ni cap tribunal, que pugui 
expropiar-nos la nostra voluntat.

En primera persona

“Cal donar importància 
al teixit social i 

cultural, amb una 
pluralitat de mitjans que 
faci d’altaveu a tothom”

Kènia Domènech
Regidora d’Ara Parets-ERC
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OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Apunta’t als nous Cursos de Català per a Adults a Parets!
Si vols fer un curs de català, tens temps d’inscriure-t’hi fins al 19 d’octubre a l’Oficina de Català, a Can Rajoler. A 
Parets fem els cursos següents:
Nivell bàsic 1: per a aquelles persones que no saben gens de català i tenen ganes d’aprendre’n (dimarts i dijous de 
18.30 a 20.30 h a l’Institut Torre de Malla - Escola d’Adults). 
Nivell intermedi 1 (primer mòdul certificat B2): per a persones que el parlen, però que volen parlar-lo i escriure’l bé 
(dimarts i dijous de 9.30 a 11 h a Ca n’Oms). 
Nivell suficiència 2 (segon mòdul certificat C1): per a persones que volen assolir un bon domini de la llengua, tant 
oral com escrita (dimarts i dijous de 15 a 16.30 h a Ca n’Oms). 
Si no saps el nivell que tens, a l’Oficina de Català et farem una prova de nivell i, si el curs que has de fer no s’imparteix 
a Parets, el podràs fer en una altra població o en línia.
I, amb l’inici dels cursos, torna el Voluntariat per la llengua. Si vols participar-hi, vine també a l’Ofi-
cina de Català. Pot ser una molt bona experiència: com a voluntari, ajudaràs a fer créixer el català i 
t’enriquiràs amb noves coneixences; com a aprenent, podràs practicar el català i, per tant, guanyaràs 
confiança, però també ampliaràs el teu cercle social i podràs descobrir millor les oportunitats del 
teu entorn. 

RAP107

Nova temporada a la programació de RAP107 FM
Ja ha començat la nova temporada de programes a RAP107 FM. Una de les novetats més destacades es dóna en 
el programa RAP a la Carta, que ara es farà també els divendres. Així és que aquesta nova temporada es podrà 
escoltar el programa el divendres de 10 a 12 h en directe, i també, com és habitual, el diumenge en el mateix horari. 
La diferència és que, el divendres, el programa es dedicarà a fer les seves seccions habituals i rebre les trucades 
dels oients, i els diumenges es podrà escoltar la música que els oients han demanat.
L’espai de Consum, on podem escoltar consells i experiències de consumidors i professionals, s’emet cada se-
gon dijous de mes a les 10 h. I l’espai Viatgers, els dijous a les 11 h. Els programes que continuen a la graella són 
els mítics com La Fauna Ibèrica, el programa d’humor; RAP107.EDU, on els nens i nenes són els protagonistes; 
Activa-T, el programa de música tecno i dance actual i de dècades passades; A Debat; Vallès en Blanc-i-Blau, el 
programa de les penyes de l’Espanyol, que avança el seu horari i s’emet els dijous a les 18 h; Gent de Parets, amb 
Jaume Anfruns o Ecologia Viva, amb Josep Bernal. Així mateix, continua el programa despertador RAP Matí, de 
8 a 13 h; Notícies Migdia, cada dia a les 13 h; Notícies Vespre a les 19.30 h, i la resta de programes habituals que 
també estrenen nova temporada. 

 Redacció RAP107

QUÈ N’OPINES DE...
El 35è aniversari de RAP107

Elisabet Negre
Estic molt contenta de 
formar part d’un dels pro-
grames més antics que 
es fan a RAP107. L’espai 
RAP a la Carta té moltes 
coses a explicar encara.

Sergi Forés
Tiene mucho mérito que la 
radio municipal cumpla 35 
años. Es importante saber 
que promueve la cultura 
de la región y espero que 
cumpla otros 35, ¡y que yo 
los vea!

Jaume Anfruns
Arribar als 35 anys és un 
esforç col·lectiu de tot el 
ventall de gent que ha for-
mat part de Ràdio Parets 
en un moment o un altre. 
RAP107 mai no ha tancat.

Carles Font
Fa més de 20 anys que vaig 
començar a formar part de 
RAP107 i estic molt content 
de veure com aquest projec-
te continua fent anys.

Roser Tintó
La ràdio és un bon altaveu 
perquè tots els ciutadans 
de Parets puguin estar in-
formats de tot el que es fa 
al poble. Des de l’Oficina 
de Català també hi tenim 
el nostre espai.

Assumpta Torres
Celebrar els 35 anys de 
qualsevol servei públic ja 
és tot un èxit, en aquest 
cas fer-ho de RAP-107, és 
la demostració que una 
feina ben feta només pot 
donar bons resultats.

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

Ni un acudit de l’Eugenio...
«El saben aquel que diu...?» Era el preludi inconfusible d’una estona amb 
rialles assegurades al voltant d’una tele –en color però amb pocs ca-
nals– o, encara millor, tot escoltant una cinta de radiocasset en un mag-
netòfon de dimensions gens menyspreables. Reproduïm a continuació 
un escrit que el gran mestre de l’humor –cigarret i copa a la mà– no va 
idear mai: l’acta del Ple del 9 de juny de 1964. «Esta Corporación Muni-
cipal acuerda unanimemente adherirse a los acuerdos adoptados por el 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, comunicados por 
su Presidencia, nombrando al Excmo. Sr. Don Francisco Franco Baha-
monde, Presidente Honorario del propio Organismo, con el aditamiento 
de Gestor de La Paz, y erigirle un monumento que simbolice tal condi-
ción, previas las autorizaciones y concesiones que sean necesarias de 
las Autoridades competentes, e interesar además de las Autoridades 
a las que corresponda para solicitar, a su vez, del Comité 
encargado de concederlo, el premio Nobel de la Paz para el 
Generalísimo Franco, que con su sacrificio e inteligencia ha 
proporcionado a todos los españoles y al mundo entero, 25 
Años de Paz.» Cap comentari.
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El dilluns, dia 1 d’agost, un veí de la nostra vila va fer 100 anys i l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, acompanyat per la regidora Àfrica Martínez, va fer-li una visita institucional 
amb motiu del seu centenari. Es tracta d’Agustí Albí Fuster, un home que va viure a Bar-
celona, al barri d’Horta, però que, a la dècada dels 60, es va traslladar a Parets del Vallès 
per motius laborals. 

Va començar a treballar a l’empresa Bendibèrica, dedicada al desenvolupament de tec-
nologies de seguretat per a vehicles, sota el nom comercial ‘Bendix’, on va treballar al 
llarg de 16 anys. L’homenatge va tenir lloc en el seu domicili, situat al carrer Miquel Servet 
de Parets, on l’Agustí, pare d’una filla i avi de tres néts, va explicar que “el meu ofici era 
fer d’electricista, i quan l’empresa Bendibèrica va obrir a Parets, em vaig mudar i vaig 
canviar de professió”.

L’Agustí Albí no es va dedicar només a treballar, ja que va formar part del teixit associatiu 
del municipi participant en el Niu d’Art Poètic fent poesies i, a més, va ser un gran aficio-
nat al ciclisme, esport amb el qual va arribar a participar en competicions populars. Una 
de les altres aficions que ha viscut amb intensitat ha estat la dels treballs manuals, amb 
les seves mans ha creat diferents figures petites amb ferro. En l’homenatge va mostrar 
una figura amb forma de bicicleta que va fer fa un temps.
Durant l’acte hi va haver temps per parlar de l’època de guerra, que l’Agustí recorda 
explicant que “a mi em tocava anar a la Batalla de l’Ebre, però em vaig salvar perquè jo 
era electricista i treballava en els cables de telegrafia, per poder enviar missatges sense 
suport físic, és a dir, per ràdio”.

L’homenatjat va explicar que “estic molt content d’haver vingut a Parets, és un poble 
molt maco i sempre he estat molt còmode al poble i molt content amb el meu lloc de 
treball.” L’homenatge es va fer el mateix dia del seu aniversari, l’1 d’agost, amb l’Agustí 
Albí Fuster com a protagonista ple de vitalitat, acompanyat de la seva família.

Agustí Albí Fuster: veí homenatjat pels seus 100 anys de vida
Com és habitual, l’Ajuntament de Parets ha fet un homenatge a un veí de Parets del Va-
llès que, el dia 1 d’agost d’aquest any, celebrava el seu 100 aniversari en companyia de 
la seva família, l’alcalde Sergi Mingote i la regidora Àfrica Martínez. Durant l’homenatge 
l’Agustí va parlar de la seva arribada a Parets des del barri d’Horta, a Barcelona; de 
la seva professió com a electricista durant la guerra; de la seva arribada a Parets per 
treballar a la fàbrica Bendibèrica o de les seves aficions, que el van portar a col·laborar 
amb el Niu d’Art Poètic, fer treballs manuals i participar en competicions populars de 
ciclisme. L’Agustí Albí Fuster fa 100 anys i està content d’haver-se instal·lat a Parets.

“Havia d’anar a la guerra, però em vaig salvar per la meva professió”

Música: Aziza Brahim

i CAMPA


