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Parets presenta el projecte per convertir els patis de les escoles en
espais verds i d’aprenentatge
L’Ajuntament de Parets transformarà els patis de les escoles públiques d’infantil i primària perquè esdevinguin espais coeducatius i naturalitzats. Els espais exteriors
dels centres educatius no només es conceben com a zones d’esbarjo i de lleure sinó també com a espais d’aprenentatge. A més, es dissenyen com a refugis climàtics
amb la millora de la vegetació i l’augment de zones d’ombra. Pàg. 3

25N, contra
les violències
masclistes

El Nadal omple Nova escultura
de llums i actes d’homenatge al
els carrers
vell roure

Pàg. 7

Pàg. 11

L’Ajuntament reactiva el Consell Industrial

Parets ha reactivat el Consell Industrial, que té l’objectiu de treballar per la millora del
desenvolupament econòmic i social del municipi. Les vies de comunicació i el projecte de
restauració i conservació de l’espai fluvial centren l’atenció de la primera reunió. Pàg. 9

Pàg. 11

Es presenta el Pla Local de Joventut 2022-2025

L’Ajuntament ha redactat el Pla Local de Joventut, l’eina que marca les polítiques per als
joves del municipi. Les accions es divideixen en quatre eixos: salut, lleure, igualtat de
gènere i ocupació. Pàg. 10

Entrevistem Albert Pérez Ninou

President de l’Agrupació
Pessebrista
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APUNTA’T
L’agenda d’activitats està condicionada a l’evolució de la pandèmia
i a les mesures que es puguin prendre per evitar-ne la transmissió
NOVEMBRE
Dijous 25 de novembre
-A les 12.15 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, lectura del manifest
institucional i actuació musical a càrrec del CEM María Grever, dins de
la campanya Prou d’hòsties 2021.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, a càrrec d’Eneida
Horta.
Divendres 26 novembre
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil adreçada
a grups familiars, amb infants a partir de 6 anys: Audiovisual: Els telescopis que tenim a l’espai El Sistema Solar i observació de Júpiter i Saturn.
-A les 19 h, al parc del Sot d’en Barriques, encesa de llums de Nadal. Tot
seguit, concert a càrrec de Paco Heredia, acompanyat de Carmen Amador, Antonio Heredia, José Córdoba ‘Mosqui’ i els combos de l’Escola
Municipal de Música i del CEM María Grever.
Diumenge 28 novembre
-A les 12 h, a la plaça de la Salut, inauguració de l’escultura Homenatge a
la vida, dedicada al desaparegut roure centenari de la plaça, obra d’Oscar
Moya. Hi haurà animació infantil.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Pruna, de Queralt Riera.
Reserva d’entrades a espectacles.parets.cat.
-De 9 a 13 h, a la plaça de la Vila, handbol al carrer. Organització: Club
Handbol Parets.

En clarejar l’alba naixent de cada dia,
miro de vora i veig el demà més clar,
i per alliberar-me de melangia
escolto en Beethoven... i em refermà.
Si la foscúria batrem d’ansietat,
o tal vegada trobar-me decaigut,
prenc fermesa i força de voluntat
per sortir de la trista fosca solitud.

Dilluns 29 novembre
-A les 19 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation group in english,
a càrrec d’Elena Calvo.
Dimarts 30 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: Una ALTRA cosa
(sobre assetjament escolar), a càrrec de Petita Companyia. Dins la campanya “Prou d’hòsties”.
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de pessebres, a càrrec
de Joan Condal. Cal inscripció prèvia.

Més en veurem del tot il·luminat.
Ni la més petita penúria m’aturà.
El goig de llegir en bona mesura.
Posseït de fe se m’aclareixen els ulls.
Oh, divina il·lustrada lluminositat,
plena a vessar de somnis i antulls.

DESEMBRE
Durant tot el mes
-A la Biblioteca Can Rajoler, inscripcions al Club de Superlectors.

Josep Bernal Piqué

Dimecres 1 desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Descobreix l’art, a càrrec
d’Iris Paris.
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Diumenge 5 desembre
-D’11 a 14 h i de 16 a 20 h, a la plaça de la Vila, Fira de Nadal, amb
parades de comerços i d’entitats locals. Inclou activitats: Cartera Reial
i tallers a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.
- 11.30 h, Tió de Nadal.
-12 h, A l’esglèsia Sant Esteve, concert Negro Spirituals, Gospel & Soul
a càrrec de The Gourmets Vocal Quartet Gospel & Soul.
- 17 h, Un nadal amb swing.
- 18 h, Xocolatada a càrrec de la Comissió de Festes, i animació teatral
itinerant. Organització: Ajuntament de Parets i comerços i entitats locals.
Dilluns 6 desembre
-D’11 a 14 h i de 16 a 20 h, a la plaça de la Vila, Fira de Nadal, amb
parades de comerços i d’entitats locals. Inclou activitats: Cartera Reial
i tallers a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.
- 11.30 h, Pastorets i Pessebre.
- 12 i 17 h, Espectacle de màgia. Mag Esparragow.
- 18 h, El camell Simba i el patge reial, i animació teatral itinerant. Organització: Ajuntament de Parets i comerços i entitats locals.
Dijous 9 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte Any de rondalles,
a càrrec de Sònia Fernández. Organització: Biblioteca Can Butjosa
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Concert de Nadal a càrrec de l’Escola
Municipal de Música.
Dissabte 11 desembre
-A les 10.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de pessebres a càrrec
de Joan Condal. Taller familiar per construir un diorama, adreçat a infants de P3 en endavant. Cal inscripció prèvia.
Diumenge 12 desembre
-A partir de les 11 h, a l’Escola Vila Parietes, tallers de Nadal en família
per La Marató de TV3. Donatiu: 5€ per família. Organitza: AFA Escola
Vila Parietes.
-De 17 a 20 h, al Poliesportiu Municipal, Festival de Nadal de patinatge.
Organització: Club Patí Parets.
Dilluns 13 desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en
français a càrrec de Marlen Castro.
Dimarts 14 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, taller de Nadal: Decorem
l’arbre, a càrrec de la Biblioteca.
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller familiar per conèixer
l’obra de Kandinsky, a càrrec d’Iris Paris.

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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TELÈFONS D’INTERÈS

L’altaveu és un espai d’opinió obert als lectors. Podeu enviar el
vostre text en paper (Ajuntament de Parets, C. Major 2-4, 08150)
o per correu electrònic (comunicacio@parets.cat). És imprescindible que indiqueu el nom, l’adreça, el telèfon i el número del DNI.
Els textos no podran excedir els 1.940 caràcters (amb espais).

Dijous 2 desembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Presentació del llibre Revelación, de l’autor local Jose Luis Benítez. A càrrec de Rosa Díaz i amb
la presència de l’autor.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Mercè
Martínez, d’Un conte al sac.

Del 3 al 13 de desembre
-A la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, exposició Retomar el Vuelo.
Et penses que és amor i és una dependència enorme, de Paula Roque
Martínez.
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BUS URBÀ

Ulls esperançats
Dedicat al servei de retina de l’Hospital de Terrassa

De dilluns a
divendres de
7.15 a 20 h.
Dissabtes
de 8 a 13 h i de
14.30 a 19.30 h.
Freqüència de pas
cada 15 minuts

DEIXALLERIA

L’ALTAVEU

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a
divendres
de 9.30 a 13.30 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

VOLUMINOSOS
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Recollida de
voluminosos,
tots els dimarts i
dijous (gratuït)
Aparells elèctrics, plàstic, metall, matalassos,
joguines, palets,
armaris, portes,
fustes i taulons,
mobles vells,
sofàs i tot tipus
d’andròmines.
Cal trucar abans al
93 573 88 88
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Parets transformarà els patis en espais coeducatius i més naturalitzats
L’Ajuntament promou el canvi físic, conceptual i pedagògic dels patis de les escoles del municipi

Un moment de la presentació del projecte

El dia de la presentació del projecte Transformem els Patis es van instal·lar jocs infantils al pati de l’Escola Lluís Piquer

Jocs per a nens

L’Ajuntament de Parets ha presentat el projecte Transformem els Patis. La iniciativa té l’objectiu de transformar
els patis de les escoles públiques d’infantil i primària en
espais més educatius i naturalitzats i de fer-ho amb la
implicació de tota la comunitat. L’acte de presentació, que
va tenir lloc el dissabte 20 de novembre a l’Escola Lluís
Piquer, va comptar amb la participació de l’alcalde, Francesc Juzgado, i de la vicealcaldessa i regidora d’Educació,
Casandra Garcia. A la jornada van assistir-hi un centenar
de persones, que també van poder gaudir dels jocs installats al pati del centre educatiu per celebrar la inauguració
del projecte.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia,
explica que el projecte Transformem els Patis “pretén que
els infants puguin estar més estona a l’aire lliure i en unes
millors condicions. Els patis són espais que han quedat
obsolets, amb ciment i tanques altes per delimitar l’espai
i on la pilota és l’única protagonista. Els patis s’han de
convertir en espais més educatius, inclusius i amb visió
de gènere per acollir activitats que ara es fan a les aules,
però que es poden fer a l’exterior, amb diferents elements
i estructures. A més a més, la COVID-19 ens va evidenciar
la importància de passar més temps a l’aire lliure per una
qüestió de salut”. Així, el projecte proposa efectuar canvis
físics i a la vegada conceptuals i pedagògics perquè els
patis esdevinguin àrees on aprendre i estar en contacte
amb la natura.
L’equip de govern té com a un dels objectius del mandat
“fomentar la transformació dels espais exteriors de les
quatre escoles del municipi: Pau Vila, de titularitat municipal; Lluís Piquer; Pompeu Fabra; i Vila Parietes”. En aquest
sentit, l’alcalde, Francesc Juzgado, destaca que “Parets és
un referent en molts àmbits, també en educació. L’aposta
pel món educatiu és ferma i el projecte Transformem els
Patis n’és una mostra més”. L’alcalde també recorda que
la presentació del projecte va fer-se coincidint amb el Dia
Internacional dels Drets dels Infants, destinat a promoure
el benestar i els drets dels nens i nenes del món.

venció econòmica per a aquest curs perquè cada escola
pugui adquirir el material i executar les accions acordades i es preveu que el curs vinent en rebin una altra. Les
escoles Pau Vila i Lluís Piquer ja han començat a aplicar
alguns canvis en els seus patis.

La classe al pati
Els espais exteriors de les escoles no només es conceben
com a zones d’esbarjo i de lleure sinó també com a espais
d’aprenentatge. És a dir, els mestres poden fer les classes
i ensenyar les matèries que imparteixen dins de l’aula a
fora al pati. “Es tracta que els patis deixin de ser només
per a la mitja hora de l’esbarjo o de l’esmorzar i que s’integrin a l’activitat educativa”, resumeix Garcia.
A l’exterior, els nens i nenes aprenen d’una manera més
lliure i a través del joc. En aquest sentit, l’arquitecte encarregat del projecte, Xavier Rodríguez, explica la importància del joc en els infants: “Des que neixen, els infants
aprenen a través del joc. Coneixen l’entorn que els envolta

i a ells mateixos. El joc és sobretot la primera eina per
aprendre a socialitzar-nos”.
Els jocs que es proposen per als patis són diversos i creatius, donen resposta a la diversitat i ofereixen reptes.
També estan ideats per ser inclusius en el sentit més
ampli del terme: per a persones de diferents capacitat,
gènere, edat i cultura. Finalment, el pati es manté com
un espai on els nens i nenes també tenen llibertat de moviment, ja que dins l’aula passen moltes hores asseguts.
El pati verd com a refugi climàtic
La natura també és clau en el redisseny dels patis. Rodríguez explica que “nombrosos estudis demostren que el
contacte amb la natura és cabdal per al desenvolupament
motriu i cognitiu dels infants”. I remarca que “la natura
per si mateixa és un espai inclusiu que no té edat i que
tothom pot sentir”.
Així, els nous patis es projecten com a espais més verds.
Per això se suggereix millorar i augmentar el volum de la
vegetació. D’aquesta manera, els espais exteriors es plantegen a la vegada com a refugis climàtics. Per combatre
la crisi ambiental es proposa construir-los amb materials
naturals, crear espais d’ombra i instal·lar fonts d’aigua.
Moltes escoles, una comunitat
Una part destacada del projecte és la seva potencialitat
d’enfortir la comunitat educativa de Parets. “A partir de
les escoles, de les seves vivències i aprenentatges, teixim
vincles entre elles i la resta del municipi que ens conformen com a ciutadans. Més que un projecte educatiu, és
un projecte de ciutat”, destaca l’arquitecte.
Un projecte cocreatiu i a mida
Per implementar el canvi en els patis de les escoles,
l’Ajuntament ha liderat un procés de cocreació on mestres, infants i famílies han pogut intervenir en el procés
de transformació. La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, apunta que “des de l’Ajuntament
es respecten els ritmes i les peculiaritats de cada escola,
cada una adapta el projecte segons les seves necessitats
i prioritats”.
El primer pas per a la transformació dels patis va ser promoure l’observació i la posterior reflexió sobre els espais
entre la comunitat educativa. Per guiar el procés, durant
el curs passat, l’Ajuntament va proposar un assessorament als centres per part de l’arquitecte Xavier Rodríguez.
“Des de l’Ajuntament volíem que la comunitat educativa
i, sobretot els equips docents, fessin un canvi de mirada
i veiessin totes les possibilitats que pot oferir un espai
exterior ben condicionat i que té una estructura adient”,
explica Garcia.
El segon pas del projecte ha estat la dotació d’una sub-

Les escoles bressol, un referent
Garcia explica que les escoles bressol municipals van
transformar els seus patis prèviament i han estat un referent i una motivació per impulsar els canvis a les escoles
d’infantil i primària.
Visió de futur
L’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa i regidora
d’Educació, Casandra Garcia, agraeixen la implicació de
tota la comunitat educativa per transformar els patis de
les escoles, especialment dels mestres. Assenyalen que
el projecte tot just ha començat a caminar i que caldrà
comptar amb el suport de les escoles i les famílies.
7 criteris bàsics per pensar els nous patis
Els patis han de:
1. Tenir jocs diversos i creatius, han de donar resposta a la diversitat i han d’oferir uns reptes.
2. Disposar d’un espai físic on els infants puguin bellugar-se i satisfer les necessitats de moviment.
3. Ser inclusius en capacitat, edat, gènere i cultura.
4. Estar en contacte amb la natura, l’element més
inclusiu.
5. Promoure el joc compartit per establir relacions
diverses entres els nens i nenes.
6. Esdevenir llocs de trobada dels
infants i de la comunitat, han
de ser espais de transició entre
l’escola i el poble.
7. Ser espais segurs, malgrat el
punt de risc intrínsec que comporta el joc.

Més informació
Podeu veure el vídeo de l’acte de presentació del
projecte Transformem els Patis a www.tvparetscat.
També trobareu totes les fotografies a l’àlbum de
Flickr de l’Ajuntament.
A més, a tvParets també podeu
mirar un vídeo on s’explica el
projecte de transformació dels
espais exteriors de les escoles.
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El Consell d’Infants i el Consell de Joves de Parets estrenen curs
Els infants proposaran reptes per un municipi més sostenible i els joves debatran l’impacte de les tecnologies en les persones i les societats
El Consell d’Infants i el Consell de Joves de Parets per al
curs escolar 2021-2022 van constituir-se el 8 de novembre. L’acte de formació, que va tenir lloc a la Sala Basart
Cooperativa, va comptar amb la participació de la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i de la
regidora de Joventut, Maria Gorina. El nou Consell d’Infants està integrat per 19 alumnes de 5è i 6è de primària
i el de Joves per 21 alumnes de 3r i 4t d’ESO de totes les
escoles i instituts del municipi.
Un espai per aprendre a debatre i intercanviar idees
El Consell d’Infants i el Consell de Joves són dos òrgans
de participació ciutadana que tenen l’objectiu d’involucrar
els nens i els joves en la millora del seu entorn més proper
així com de promoure el debat i els valors democràtics.
Per a aquest curs, l’Ajuntament ha fet dos encàrrecs: als
infants se’ls ha demanat impulsar accions per assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Parets
i als joves, que estudiïn l’impacte social i personal de les
noves tecnologies.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia,
va destacar que els nens i joves “podeu ser part activa de
decisions que es prenen a l’Ajuntament”. “Tota la feina
que fareu durant aquest curs volem que quedi plasmada i que veieu que els consells són reals, que les vostres opinions es posen damunt la taula, es doten amb un
pressupost econòmic i després s’executen per al bé del
municipi”, va dir Garcia.
La regidora de Joventut, Maria Gorina, va afirmar que “estem molt orgullosos de tenir infants i joves compromesos
amb aquesta tasca”. “El que voldria és encoratjar-vos a
seguir treballant com ho feu i a treure el millor de vosaltres en els encàrrecs que us fem”, va afegir la regidora.
Durant l’acte, els antics consellers van donar la benvinguda als nous. En representació dels alumnes que avui
cursen 6è de primària, Guillem Serra, Lucía Cabacas i Isis
Iscla van animar a participar als recentment estrenats
consellers. Per part dels joves, Lucia Fernández i Marc
Gutiérrez, en nom dels alumnes que aquest any fan 4t

Els consellers amb la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i la regidora de Joventut, Maria Gorina

d’ESO, també van tenir unes paraules per als nous companys. Els participants també van rebre els carnets que
els identifiquen com a consellers.
Accions per salvar el planta
El Consell d’Infants proposarà cada mes un repte a les
escoles i a la ciutadania en general per aconseguir un
municipi més sostenible. El curs passat l’anterior Consell
d’Infants va elaborar un calendari on cada mes es perseguia un ODS. Ara, els nous consellers han de decidir com
difondre i assolir aquests ODS a partir de reptes concrets,
és a dir, d’accions per fomentar el canvi a Parets. Els ODS
estan recollits a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. L’Agenda, aprovada el 2015, inclou 17
ODS a partir dels quals es proposa abordar grans reptes
globals, com la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic. Per a la difusió i l’assoliment dels reptes, el Consell
d’Infants col·laborarà amb els organismes municipals i
entitats que treballen en els mateixos àmbits.

La influència digital
El Consell de Joves dinamitzarà un debat entre l’alumnat
dels instituts de Parets sobre l’impacte que té sobre les
nostres vides, individualment i col·lectivament, la generalització de les tecnologies. Des d’una perspectiva integral i
crítica, es proposarà als adolescents que indaguin, reflexionin i debatin sobre els efectes globals de la tecnologia en
la vida quotidiana (la família, l’alimentació, l’educació, les
relacions afectives, la identitat, etc.); l’organització social
(el treball, les comunicacions i el transport, la participació política, la justícia i els drets humans, les relacions
internacionals, etc.); o el medi ambient (l’explotació dels
recursos, el canvi climàtic, etc.). Es prestarà una atenció
especial a la dimensió ciutadana d’aquests impactes, amb
una sessió de treball dedicada al concepte d’smart city
aplicat al municipi.
Podeu veure l’acte de constitució dels consells a tvparets.
cat. També trobareu totes les imatges a l’àlbum de Flickr
de l’Ajuntament.

El Consell d’Infants de Parets és un òrgan de participació ciutadana que té l’objectiu d’implicar els nens i
nenes en la millora del seu entorn. Els alumnes de 5è i 6è de Primària de totes les escoles del municipi cada
any reben un encàrrec de l’Ajuntament. Aquest curs, els nens i nenes han d’impulsar accions per assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aconseguir el seu propòsit, el Consell d’Infants ha
decidit que cada mes proposarà un repte i unes accions per complir-lo que es difondran a tota la població de
Parets a través dels mitjans de comunicació municipals.

Per aquest novembre, el Consell d’Infants de Parets es fixa l’objectiu de
reduir els residus i fa les recomanacions següents:
1. Reemplaçar l’ús del paper d’alumini i el film transparent d’embolicar l’esmorzar
per carmanyoles o embolcalls reutilitzables.
2. Substituir les ampolles de plàstic per cantimplores.
3. Tallar els cordons de les mascaretes abans de llençar-les a les escombraries.
4. Evitar l’ús de materials molt contaminants com la goma eva o la purpurina.
5. Prioritzar l’enviament de documentació per correu electrònic i així estalviar la
impressió en paper.
6. Crear unes brigades de recollida de residus després dels patis.

Què són els ODS?
El 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible que inclou 17 objectius, els anomenats ODS, a partir dels quals es proposa
abordar grans reptes globals com erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat o posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda configura
un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
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I TAMBÉ...
Contes per a nadons al CAP de Parets

El CAP de Parets i la Biblioteca de Can Butjosa han
encetat un projecte de xerrades dirigides a famílies
que acaben de portar un nounat a les seves vides.
Amb el nom ‘Quan la lectura comença a la panxa de
la mare’, la xerrada pretén obrir la literatura infantil als pares, ja que, en paraules de Sònia Fernández, directora de la Biblioteca de Can Butjosa: “la
literatura infantil és tot un món per descobrir”. A
través de recomanacions de lectura i tècniques de
col·locació, assessoren les famílies perquè coneguin
varietat de llibres dins de la lectura infantil i puguin
compartir-los amb els seus fills.
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Els alumnes de 5è de Primària del Col·legi de Nostra
Senyora de Montserrat creen dues cooperatives
Els fons recaptats es destinaran al projecte solidari La Lluita d’Arnau

Vila Parietes amb La Marató de TV3

L’Associació de Famílies (AFA) de l’Escola Vila Parietes ha preparat diferents activitats per col·laborar
amb La Marató de TV3, enguany dedicada a la salut
mental. El primer acte va ser el passat dissabte, 20
de novembre, i consistia en una passejada i un berenar. El pròxim 26 de desembre han organitzat una
tarda de jocs, el ‘Pasaparietes’. La cita és al gimnàs
de l’escola a les 18.30 h i el preu de l’activitat és de
5 euros per família. La tercera activitat serà el 12
de desembre al pati de primària de l’escola a les
11 h, per fer manualitats de Nadal. El preu també
serà de 5 euros. L’AFA ha repartit unes guardioles a
les entrades i sortides del centre per si algú no pot
assistir a les activitats, però vol fer un donatiu.

Xerrada sobre inclusió social al Pau Vila

El passat 17 de novembre es va organitzar a la Sala
Polivalent de l’Escola Municipal Pau Vila una xerrada
per parlar sobre la inclusió social de les persones
amb discapacitat intel·lectual. El col·loqui va anar
a càrrec de Pilar García Espejo, mestra d’educació
especial, psicopedagoga i treballadora al centre Can
Vila de Mollet des de fa 30 anys. Durant els darrers
nou anys també ha estat cap d’estudis al mateix
centre.

Representants de les cooperatives amb la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i el regidor de Promoció Econòmica, Antoni Fernández

Una representació dels alumnes de 5è del Col·legi Nostra
Senyora de Montserrat va reunir-se amb la vicealcaldessa
i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i amb el regidor
de Promoció Econòmica, Antoni Fernández, per constituir
dues cooperatives. A l’acte, celebrat el 9 de novembre a
la sala de plens, els nens van rebre simbòlicament el codi
d’identificació fiscal (CIF) per a les seves cooperatives.
L’activitat s’emmarca en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), que fomenta els valors i les competències de l’emprenedoria en el cicle superior d’educació primària. El programa, impulsat per la Diputació de
Barcelona, vincula els centres educatius i els ens locals a
partir de dos pilars bàsics: el programa educatiu a l’escola
i l’estratègia local. Durant un curs escolar, l’alumnat crea
i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de l’escola, l’administració local, les empreses i altres entitats
de la seva localitat.

Els alumnes de 5è A i 5è B del Col·legi Nostra Senyora
de Montserrat han decidit crear les cooperatives Optem i
Hiperavida. La presidenta de la cooperativa Optem, Alba
Rodríguez, i el president de la cooperativa Hiperavida, Pau
Garcia, van explicar que a les seves cooperatives produiran portamascaretes, clauers, polseres, bosses i guardioles, entre d’altres objectes. Els beneficis que obtinguin de
la venda dels productes els destinaran a La Lluita d’Arnau,
un projecte solidari per recollir fons per a la investigació
de la histiocitosi i el càncer infantil a l’Hospital de Sant
Joan de Déu de Barcelona. Els alumnes també reservaran
una part dels fons recaptats per fer una activitat conjunta
amb tota la classe.
Els representants municipals han manifestat la voluntat
de l’Ajuntament de col·laborar en iniciatives pràctiques
on els nens vegin els resultats i adquireixin coneixements
bàsics per a la creació d’empreses.
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Parets lliure de violències masclistes
L’Ajuntament ha programat activitats dins de la campanya ‘Prou d’Hòsties’ i hi ha sumat la nova campanya de sensibilització #ParetsamblaIgualtat
L’Ajuntament de Parets commemora el Dia internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones, que
se celebra el 25 de novembre, amb la campanya ‘Prou
d’Hòsties’. La iniciativa s’allarga durant tot el mes i té
l’objectiu de conscienciar sobre la magnitud i l’abast de
les violències masclistes. Enguany, la campanya ha arribat a la 21a edició, però, a més, s’hi ha sumat una nova
campanya: #paretsamblaigualtat, una iniciativa de sensibilització de les violències contra les dones i el col·lectiu
LGTBI+ adreçada al públic adolescent i jove.
La campanya #paretsamblaigualtat té l’objectiu de fer
visibles, denunciar i erradicar les violències masclistes.
Els missatges de la campanya es divideixen en cinc eixos:
violència masclista en la parella, LGTBIfòbia, violències
sexuals, discriminacions per raó de gènere en el mercat
laboral i corresponsabilitat. Amb la voluntat de visibilitzar
la campanya i arribar a tota la ciutadania, les seves imatges es poden veure en suports exteriors, com pancartes
i cartells pel municipi, i a les xarxes socials.
La regidora d’Igualtat-Feminisme, Laura Lozano, destaca
la importància de visibilitzar els comportaments masclistes amb un seguit d’exemples: “Expressions com “Segur
que la que condueix és una dona”, “Estàs de mal humor,
això és que t’ha de venir la regla”, “Que ho endreci ella,
que ho fa millor” i “Això que ho agafi un home, que pesa
molt” ens demostren que els micromasclismes són constantment presents a les nostres vides”. “Que es diguin
‘micro’ no vol dir que tinguin poca importància, sinó que
són quasi imperceptibles perquè són accions i comportaments subtils i reiteratius”, afegeix.
La regidora d’LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, subratlla la necessitat d’una implicació conjunta de tota la
societat per eliminar les violències masclistes així com el
treball conjunt entre administracions.

Les regidores d’Igualtat-Feminisme, Laura Lozano, i d’LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, el dia de la presentació de les campanyes

Activitats fins al 13 de desembre
La 21a campanya ‘Prou d’hòsties’ inclou diferents activitats, des d’espectacles de teatre fins a contacontes, i per a
públic divers. La campanya va començar el 4 de novembre
i finalitzarà el 13 de desembre.
Avui, 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones, l’Ajuntament de Parets
farà la lectura del manifest institucional. L’acte tindrà lloc
a les 12.15 h, a la plaça de la Vila.
El diumenge 28 de novembre, a les 18.30 h, el Teatre
Can Rajoler acollirà la representació de l’obra Pruna, de
la paretana Queralt Riera, una obra crua i poètica sobre
els abusos infantils. La reserva d’entrades es pot fer a espectacles.parets.cat.

El dimarts 30 de novembre, de 16 a 20 h, es farà un taller
d’autocura adreçat a treballadores de la llar. L’activitat estarà dinamitzada per Mujeres Pa Lante i les inscripcions
es poden formalitzar a caljardiner@parets.cat.
El mateix dia, a les 18 h, la Biblioteca Can Rajoler ha programat una ‘Hora del conte especial’, que sota el títol Una
ALTRA cosa abordarà l’assetjament escolar. Anirà a càrrec
de Petita Companyia.
Fins a finals de mes es podrà visitar una exposició de llibres sobre la violència a l’escola i l’assetjament escolar a
la Biblioteca de Can Rajoler. L’exposició Retomar el vuelo.
Et penses que és amor i és una dependència enorme, de
la paretana Paula Roque Martínez, es podrà veure del 3
al 13 de desembre a la Sala d’Exposicions Can Rajoler.

Sortida jove per veure ‘Digues la teva!’, la nova edició de la Faktoria
el musical de Billy Elliot d’Idees del Casal de Joves
El pròxim divendres, 3 de desembre, es farà una sortida
al teatre Victòria de Barcelona per veure Billy Elliot, El
Musical. Les inscripcions estan limitades a 10 joves de
Parets d’entre 13 i 18 anys, per tant es farà un sorteig
d’entrades entre les persones interessades. Els tiquets
van a càrrec de l’Ajuntament de Parets.
L’espectacle començarà a les 17 h i tindrà una durada de
dues hores. La història gira al voltant d’un noi nascut en
una ciutat del nord d’Anglaterra en què els homes practiquen boxa i treballen a la mina. Però en Billy és diferent
i està captivat pel ballet. El jove lluitarà per aconseguir
el seu somni de ser ballarí, retornant la unió a la seva
família i la fe a una comunitat devastada pel final de la
indústria minera britànica. Entre l’elenc de l’espectacle
trobem noms d’actors tan coneguts com Natalia Millán o
Oscar de la Fuente.
Les inscripcions es poden fer al Casal de Joves Cal Jardiner o trucant al telèfon 93 573 72 00.

El passat 20 de novembre va tornar la Faktoria d’Idees,
l’espai de debat jove, dintre de la programació de cursos i
tallers del darrer trimestre al Casal de Joves Cal Jardiner.
Amb aquest debat es pretén donar veu als joves de Parets
perquè hi diguin la seva. Durant l‘assemblea es va parlar
del funcionament de Casal i es van plantejar unes dinàmiques per fer propostes sobre futures activitats.
Debat sobre les activitats de la vila
La Faktoria té un pressupost propi i és un espai participatiu vinculant, on també es poden decidir activitats del
municipi vinculades amb joves. Es fa cada trimestre, però
aquesta és la primera assemblea que s’organitza després
de la COVID-19. A partir d’aquesta edició, es tornarà a fer
trimestralment.
L’activitat és gratuïta i està oberta a joves de Parets d’entre 14 i 30 anys. També va incloure un berenar per als
participants a l’acte.

Joves durant la sessió a Cal Jardiner

Per assistir a futures activitats del casal, us podeu apuntar
trucant al 93 573 72 00, escrivint un correu electrònic a
caljardiner@parets.cat o presencialment al Casal de Joves, al carrer Montcau, s/n.
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Flors, menjar i educació integral, les noves ofertes dels comerços de Parets
A Parets, els emprenedors estan sempre en marxa i prova
d’això és que el passat mes d’octubre es van obrir quatre
nous comerços a la vila.
Floristeria Jazmín
La Floristeria Jazmín posa la nota de color a aquestes
novetats, amb una botiga plena de flors, rams, plantes,
gerros, marcs, quadres i complements. Tenen varietat de
rams, arranjaments florals, decoració i detalls per regalar.
També fan sorpreses a domicili. La podeu trobar a l’avinguda de Catalunya, número 100, o consultar els productes
a la seva pàgina web floristeriajazminparets.com.

La Mossegadeta
A La Mossegadeta, al carrer de Salvador Espriu, 2, trobareu una botiga de llaminadures i pastes, on podeu esmorzar i berenar cada dia. A més, està obert de dilluns a
diumenge. A l’entrada, una pissarra us alegrarà els dies
amb frases per animar les setmanes i la rutina.
Edux
El Centre Educatiu Integral Edux és un centre d’educació
integral amb 10 anys d’experiència, adreçat a totes les
edats. Té servei de logopèdia, psicologia, cursos de robòtica i lettering. També fan classes particulars a tots els

Floristeria Jazmin

La Mossegadeta

Edux

Forn La Fàbrica

nivells d’estudis (des de primària a batxillerat). L’equip
docent del centre és multidisciplinari i ajuda els alumnes
a detectar les dificultats i potenciar les habilitats. El trobareu al carrer de Salvador Espriu, número 2 o a la web
centreedux.cat.
Forn La Fàbrica
El Forn la Fàbrica està situat a l’avinguda de Francesc Macià, 11. És un forn degustació amb cafeteria. Ofereix una
gran diversitat de pans i pastes i us les podreu prendre a
la seva terrassa exterior. També ens ofereixen servei de
comandes de pastissos i postres.

Obert el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI
L’Oficina d’Atenció Ciutadana es desplaçarà als casals de gent gran per facilitar el tràmit als majors de 65 anys
L’Ajuntament de Parets ha obert la convocatòria per demanar els ajuts per al pagament de l’Impost de Béns
Immobles (IBI). L’ajut és de 130 euros i té la finalitat
de compensar la càrrega tributària municipal associada
a l’habitatge habitual. El termini per fer les sol·licituds
finalitzarà el 15 de gener.
Requisits per demanar l’ajut
L’ajut no està destinat només a col·lectius específics, sinó
que és universal, i en pot ser beneficiari qualsevol ciutadà
empadronat a Parets del Vallès que reuneixi els requisits
següents:
1. La persona beneficiària haurà d’estar empadronada en
l’immoble objecte de l’ajut.
2. Constar com a contribuent o cotitular de l’IBI del municipi de Parets del Vallès o ser titular d’un contracte
de lloguer. En aquest últim cas, s’haurà de demostrar
que el pagament va a càrrec seu aportant contracte
on figuri l’obligació de pagament de l’IBI i/o el rebut
conforme s’ha pagat.
3. No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari,
amb un valor cadastral superior a 25.000 euros.
4. De conformitat amb el previst en l’art. 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i atesa la finalitat d’aquest ajut, s’exceptua de la prohibició general d’obtenir la condició de beneficiari, el fet
de no trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.

5. Els ingressos anuals de la unitat familiar no podran
superar el límit següent, d’acord amb les dades obtingudes durant l’exercici 2020 amb dades de renda
disponible a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT):
• Si el beneficiari viu sol (IRSC 2021 x 2,05): els ingressos no poden superar els 1.166,70 euros.
• Renda total de 2 persones (IRSC 2021 x 2,55): els
ingressos no poden superar els 1.451,27 euros.
• Renda total de 3 persones (IRSC 2021 x 3,30): els
ingressos no poden superar els 1.878,11 euros.
• Renda total de 4 persones (IRSC 2021 x 3,95): els
ingressos no poden superar els 2.248,04 euros.
• Renda total de 5 persones (IRSC 2021 x 4,60): els
ingressos no poden superar els 2.617,97 euros.
• Renda total de 6 persones (IRSC 2021 x 5,30): els
ingressos no poden superar els 3.016,36 euros.
• Renda total de 7 persones (IRSC 2021 x 5,95): els
ingressos no poden superar els 3.386,29 euros.
En el cas que la situació econòmica familiar hagi variat
respecte a l’exercici de consulta a l’AEAT, s’hauran d’aportar dades dels ingressos de l’any en curs de tota la unitat
familiar.
Presentació de les sol·licituds
El termini per fer les sol·licituds finalitzarà el 15 de gener
de 2022. El tràmit es pot fer presencialment a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) o en línia. Per ser atès a l’OAC,

Vista aèria de Parets

cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 o a través
del formulari web a parets.cat. D’altra banda, també podeu fer el tràmit telemàticament a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Parets.
Atenció als casals de gent gran
Amb l’objectiu de facilitar la gestió als majors de 65 anys,
des d’aquesta mateixa setmana una persona de l’OAC ofereix aquest servei presencial per sol·licitar els ajuts als
Casals Municipals de gent gran. Els horaris d’atenció són
els següents:
• Casal Sant Jordi: dilluns i dimecres de 10 a 12.30 h.
• Casal Ca n’Oms: dimecres de 15.30 a 17.30 h.
• Casal Asoveen: dijous de 15 a 17 h.
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125 comerços demanen Reunió del Consell Industrial per debatre projectes
l’ajut de 600 euros per del municipi
L’ampliació de la C-17, el desdoblament de Rodalies i el projecte de recuperació del riu Tenes centren
pal·liar la COVID-19
la sessió

Els ajuts tenen l’objectiu de reactivar el teixit comercial

Un total de 125 botigues i establiments del sector de la
restauració i dels serveis han sol·licitat l’ajut de 600 euros que l’Ajuntament de Parets va crear el passat mes
d’octubre.
La regidora de Comerç, O’hara Valdivia, explica que “els
ajuts tenen l’objectiu d’impulsar i reactivar, així com facilitar la continuïtat dels negocis de Parets que han vist
afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi
provocada per la pandèmia COVID-19”. Així, es pretén
minimitzar els efectes negatius que han ocasionat les mesures adoptades per les autoritats sanitàries i que han
provocat el tancament o la limitació de l’activitat de les
empreses.
Ara s’obre el període per comprovar i validar tota la documentació rebuda per accedir a aquests ajuts. La regidora
apunta que “l’Ajuntament treballa per poder fer efectiva
aquesta línia d’ajuts”.
El Servei de Comerç municipal ofereix assessorament i
formació, a més d’estudis sobre hàbits de consum i recomanacions, entre altres serveis. Per a més informació
podeu contactar-hi al 93 573 88 96. Les noves oficines
del servei es troben al carrer La Volta, 2, 1a planta, local 1.

Una imatge de la sessió del Consell Industrial de Parets

El Consell Industrial de Parets va celebrar una reunió per
conèixer i compartir visions de grans projectes del municipi: l’ampliació de la C-17, el desdoblament de Rodalies i
el projecte de restauració i conservació de l’espai fluvial. A
la reunió, convocada per l’Ajuntament el 12 de novembre
als Serveis Municipals La Volta, van participar-hi l’alcalde,
Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra Garcia; la
regidora d’Urbanisme, Rosa Martí; i el regidor de Promoció
Econòmica, Antoni Fernández.
En relació amb la C-17, va tractar-se l’ampliació del tercer
carril en sentit nord i en sentit sud en aquesta via, que
ha de millorar les comunicacions del municipi. Per una
banda, es descongestiona la carretera augmentant-ne la
capacitat de circulació i, per altra banda, s’incrementa la
seguretat viària. Així mateix, va posar-se damunt la taula
el projecte per construir una passera que connecti el cen-

tre urbà del municipi amb el Polígon Industrial Can Volart.
Pel que fa a la xarxa ferroviària, va parlar-se del desdoblament de la línia R3 en el tram Parets i la Garriga així
com d’estudiar la viabilitat de construir una nova estació
de RENFE al municipi.
Finalment, va exposar-se el projecte de recuperació social, ecològica i paisatgística del riu Tenes. En aquest cas,
va aprofundir-se en l’ordenació dels espais perimetrals.
El regidor de Promoció Econòmica, Antoni Fernández,
explica que “les empreses són les nostres veïnes i també
poden col·laborar per portar a terme nous projectes en
benefici de tot el municipi”.
El Consell Industrial és l’instrument d’interrelació entre
l’administració local i els agents econòmics del territori en
el sector industrial, i té l’objectiu de treballar per a la millora del desenvolupament social i econòmic del municipi.
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Parets presenta el nou Pla Local de Joventut 2022-2025
El document prioritza quatre eixos: salut, lleure, igualtat de gènere i ocupació
L’Ajuntament de Parets ha redactat el Pla de Local de Joventut (PLJ) 2022-2025, l’eina que definirà, impulsarà i
coordinarà les polítiques per als joves de 14 a 30 anys de
Parets durant els pròxims quatre anys. Avui dijous 25 de
novembre, el Ple debatrà i votarà el document.
El PLJ té l’objectiu de satisfer les necessitats i millorar la
qualitat de vida del col·lectiu juvenil. En aquest sentit, la
regidora de Joventut, Maria Gorina, afirma: “Volem que
sigui el PLJ de les joves i els joves de Parets. Elles i ells
són els protagonistes i a qui ens devem. Ens posem a la
disposició per treballar conjuntament en benefici del seu
futur. El seu futur és el futur del nostre poble”.

Les accions que recull el PLJ s’estructuren en quatre eixos
principals: salut, lleure, igualtat de gènere i ocupació. A la
imatge de sota podeu veure les accions més destacades
que es proposen per a cada eix.
Implicació compartida
Per elaborar el PLJ s’ha fet una anàlisi prèvia de les necessitats dels joves. S’han intentat identificar els seus
interessos, detectar les mancances que troben al municipi i interpretar la seva percepció de la realitat. Paral·
lelament, també s’han recollit els recursos existents al
municipi destinats al jovent. A continuació, amb les da-

EIX 1. SALUT
Desenvolupar el Projecte Con-Tacte, un espai de suport
emocional al Casal de Joves Cal Jardiner, coordinat amb
el Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil (SAPIJ).
Potenciar el SAPIJ, donant-li més identitat pròpia.
Desenvolupar el Projecte
Life Coaching Parets, un grup de suport actiu
per a joves de 12 a 15 anys.
Potenciar el projecte Acompanyament Joves
COVID-19, de l’equip de dinamització del Casal de Joves Cal Jardiner.
Fer sessions de treball amb els delegats i delegades dels instituts de forma periòdica.
Dissenyar accions de prevenció del ciberassetjament, sexpreding i bullying als cursos de
primària i secundària.

des recopilades, s’ha fet una reflexió col·lectiva on han
intervingut els diferents agents implicats: representants
polítics, tècnics municipals, agents socials (pares, mestres, etc.) i joves, amb l’objectiu de plantejar propostes per
resoldre i millorar els possibles dèficits. Finalment, s’han
proposat mesures concretes que han quedat plasmades
en el PLJ. Ara, el document ha de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament.
Més informació
Per conèixer més aspectes del PLJ podeu contactar amb
el Casal de Joves Cal Jardiner al telèfon 93 573 72 00.

EIX 2.
LLEURE

Millorar el treball transversal entre els diferents serveis, especialment
entre Joventut, Igualtat-Feminisme, LGTBITransversalitats, Drets Socials, Educació, Ocupació i Esports.
Impulsar més accions conjuntes entre el Casal de Joves i l’educador/a de carrer.
Fer sessions de treball tècniques sobre joventut anualment.

EIX 3. IGUALTAT
DE GÈNERE

EIX 4.
OCUPACIÓ

Treballar la coeducació
des de primària. Començar
amb l’Escola Pau Vila, que
és municipal, com a projecte pilot
Potenciar la Taula: Parets Feminista i LGTBI+
on participen moltes dones joves.
Desenvolupar un Punt Lila estable al municipi.

Fomentar l’ocupabilitat i la formació en el jovent, com els programes de Garantia Juvenil.

Organitzar unes jornades de sensibilització
LGTBI+, posant especial atenció a les qüestions relacionades amb les identitats de gènere i al col·lectiu trans jove.

Oferir, des del Punt d’Informació Juvenil de Cal Jardiner, orientació acadèmica a 3r d’ESO incloent informació sobre possibles sortides laborals.

Elaborar un Protocol de prevenció i actuació en casos de LGTBIfòbia de
manera transversal.

Potenciar el Servei d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner, donant-ho a conèixer als instituts.

Orientació sociolaboral per a joves al Casal Cal Jardiner
La iniciativa està adreçada a joves d’entre 16 i 35 anys
Una tècnica especialitzada en orientació sociolaboral de
l’Oficina Jove del Vallès Oriental assistirà cada 15 dies
al Casal Cal Jardiner per assessorar els joves en temes
laborals. El servei està dirigit als paretans d’entre 16 i 35
anys que necessitin orientació sociolaboral, que estiguin
en recerca de treball, vulguin millorar el seu currículum o
les seves entrevistes de feina.
La tècnica d’orientació, Laura Pérez Vantoldrà, oferirà
orientacions laborals adreçades a l’autoconeixement
professional, per evidenciar, a través de l’autoanàlisi,
les competències transversals que la persona jove ha
desenvolupat tant en l’àmbit personal com professional
i que són cada cop més rellevants. També col·laborarà
en la millora del currículum, ensenyarà els joves a fer un
currículum visual, sintètic, on les paraules clau es vegin
fàcilment, adaptan-lo al màxim a l’oferta i que mostri les

virtuts de la persona i, en especial, quin tipus de treballador és. Donarà informació sobre processos de selecció
i proporcionarà canals de recerca de feina, amb inscripcions al SOC, a l’SLOP o a borses de feina privades. Els
ajudarà a buscar formacions ocupacionals a través del
treball en xarxa amb escoles de formació, escoles d’adults
i amb el servei d’educació tant municipal com comarcal.
Oferirà consells per fer entrevistes, parlant de preguntes
clau, de les respostes més idònies i de la importància de
preparar-se l’entrevista. I, fins i tot, oferirà propostes sobre treballar fora del país a partir de diversos portals que
ofereixen feina a l’estranger.
Cita prèvia
Es pot demanar cita trucant al 935 73 72 00 o bé directament amb l’orientadora al 671 60 01 83 (WhatsApp)

El servei d’orientació sociolaboral s’ofereix cada 15 dies

o a treball.vallesoriental@oficinajove.cat. També podeu
trobar ofertes de feina i recursos a www.vallesjove.cat.
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Parets encén la il·lusió del Nadal
L’encesa de llums es farà el divendres 26 de novembre, a les 19 h, al parc del Sot d’en Barriques
L’inici de les festes nadalenques d’enguany es farà, com
és tradició, amb l’encesa dels llums de Nadal als carrers
de Parets, el 26 de novembre. La Fira de Nadal se celebrarà els dies 5 i 6 de desembre i, com cada any, el pessebre monumental obrirà les seves portes al públic sota
la plaça de la Vila a partir del 4 de desembre. Tot això,
acompanyat de moltes activitats nadalenques i actes per
gaudir de les festes.
Encesa de llums i concert
L’acte d’encesa es farà el 26 de novembre, a les 19 h,
al parc del Sot d’en Barriques, on està situat el gran arbre de Nadal. Com a novetat, aquest any l’acte d’encesa
anirà acompanyat d’un concert a càrrec de Paco Heredia.
El músic paretà actuarà juntament amb Carmen Amador,
Antonio Heredia, José Córdoba ‘Mosqui’ i els combos de
l’Escola Municipal de Música i del CEM María Grever.
L’enllumenat nadalenc pretén donar caliu i dinamitzar el
comerç i la vida social del municipi. Hi haurà llums a les
oliveres de l’avinguda de Josep Tarradellas i de l’avinguda
de Catalunya. També es guarniran les moreres de la plaça
de la Vila, que aniran acompanyades d’una gran bola
de Nadal. Es decoraran l’avinguda de Francesc Macià
i l’avinguda de Lluís Companys i les seves respectives
rotondes. Els paretans podran veure il·luminats, com és
habitual, els carrers Major, Sant Antoni, Monistrol, Raval,
la Mina, Víctor Català i l’avinguda d’Espanya fins a arribar a Can Roura. S’il·luminarà l’avinguda de l’Estació, la
plaça del Doctor Trueta i el carrer que creua tota la vila,
l’avinguda de Catalunya. També s’encendran cartells de
Bon Nadal i Bones Festes a alguns equipaments municipals.
Fira de Nadal
Els dies 5 i 6 es farà la Fira de Nadal a la plaça de la Vila.
Durant fira hi haurà parades de comerços i entitats locals
i ambdós dies tindrem animació teatral itinerant, d’11 a
14 h i de 16 a 20 h. A partir del dia 5, a més, es col·locarà
l’Arbre dels desitjos a la plaça de la Vila, perquè tothom
hi pugui penjar el seu desig per al nou any.
La Fira de Nadal començarà el diumenge, 5 de desembre,
d’11 a 14 h, amb l’arribada de la cartera reial, que recollirà les cartes dels nens i nenes. També es faran tallers
a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. A
les 11.30 h està programat el Tió de Nadal i a les 12 h
l’Església de Sant Esteve acollirà el concert Negro Spirituals, Gospel and Soul dels The Gourmets Vocal Quartet. A
les 17 h es podrà veure Un Nadal amb swing, una divertida
actuació d’escenari amb ballarins professionals de swing,
claqué i lindy hop. Després de l’acte hi haurà xocolatada
a càrrec de la Comissió de Festes.
El dilluns, 6 de desembre, el dia començarà de nou amb
la cartera reial i diversos tallers de jocs. A les 11.30 h

L’arbre de Nadal del 2020 a la plaça del Doctor Trueta

La cartera reial agafant les cartes dels nens i nenes

tindrem pastorets i pessebre i a les 12 h l’espectable de
màgia del Mag Esparragow, que es tornarà a fer a les 17
h. A les 18 h hi haurà la visita el camell Simba i el patge
reial, per tancar les activitats de la fira.
Pessebre a l’antic Egipte
Enguany, el pessebre de l’Agrupació Pessebrista de Parets
estarà ambientat en l’antic Egipte. Albert Pérez Ninou,
president de l’entitat, ens explica a RAP107 que estan
fent els últims retocs, ja que amb la nova ambientació han
hagut de fer noves figures amb impressores 3D. S’han fet
també palaus, zones de treball, s’han recreat piràmides i
esfinxs, entre altres figures i paisatges.

Hi ha una petita part amb què representen Betlem i Jerusalem, amb un paisatge més verd que el que representa
Egipte. Tota aquesta feina ha requerit una gran tasca de
documentació, tant en l’àmbit paisatgístic com històric.
El pessebre es podrà visitar a l’espai situat sota la plaça de la Vila entre els dies 4 de desembre i 24 de gener.
L’agrupació la formen actualment unes divuit persones i
l’objectiu de l’entitat és la construcció anual d’un pessebre
monumental sobre taula.
Tota la programació de Nadal a www.parets.cat.

‘Homenatge a la vida’, escultura en record al vell roure centenari
El vell roure centenari de la plaça de la Font de la Salut va
caure la matinada del 22 d’abril de 2020, sense que es
pogués tornar a plantar. L’arbre, del qual se’n té constància des de l’any 1840, era tot un símbol per al veïnat que
envolta la plaça. L’Ajuntament de Parets li ret ara homenatge amb una escultura, que estarà situada a la mateixa
plaça on estava el roure.
Un homenatge al vell roure
Sota el nom ‘Homenatge a la vida’, l’artista local Óscar
Moya Villanueva ha creat un conjunt escultòric format per
dues peces i pensat expressament per l’espai de la plaça
de la Font de la Salut.
La peça principal és un pilar d’acer de 600 x 80 x 25 cm,
consta de sis obertures circulars fetes amb parts del vell
roure a excepció d’una d’elles, oberta per poder veure el
bosc de la Torre Malla des de la distància. Aquesta mirada
simbòlica pretén posar en relleu d’on venim, el fet que
som tot allò que hem viscut i destacar el que encara tenim
i hem de preservar. La segona peça és una plataforma
d’acer de 100 x 100 x 15 que conté una porció circular
del tronc del roure original. L’obra s’ha dut a terme al llarg

de quatre mesos al taller de l’escultor Josep Plandiura, a
Can Serra.
Història i cultura
Després de la seva caiguda, l’Ajuntament de Parets va
preservar diverses parts del vell arbre perquè fos un element històric i pedagògic per la vila: es van lliurar unes
llesques del tronc a les escoles, com a record i com a
element educatiu.
Es va decidir encarregar l’escultura per deixar constància
del valor del roure i retre-li homenatge.
Era un roure singular de glans grosses que formava part
de l’antic bosc de la Torre Malla, que abans arribava fins
a l’estació de trens. Al segle XX es va anar urbanitzant el
barri de l’Eixample i la massa forestal es va reduir considerablement, delimitant les zones de bosc als carrers de
la Llibertat, Sant Jaume, Salut i Balmes.
Programa de l’acte
La inauguració de l’escultura es farà diumenge, 28 de
novembre, a les 12 h a la plaça de la Font de la Salut.
Durant l’acte d’inauguració de l’escultura es durà a terme

Oscar Moya al taller. Imatge del fotògraf Pedro Ávila Torrecillas

un espectacle infantil a càrrec del grup Els Atrapasomnis
amb el títol L’aventura de somiar.
Un nou arbre
Al mateix lloc on estava situat el vell roure centenari,
l’Ajuntament de Parets va decidir posar-hi un nou exemplar, que es va plantar el passat mes de gener. Altres espècies vegetals l’acompanyen a la plaça reformada.
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Gran acollida del Binary Més de 400 participants a la passejada solidària
Emotions Festival
de la Protectora de Parets

Concert al Binary Emotions Festival

La tercera edició del Binary Emotions Festival, organitzada
per l’Associació Binary Emotions Knights, va ser un èxit de
participació, amb l’assistència de 160 persones al llarg del
passat dissabte, 20 de novembre, a la Sala Basart Cooperativa. El festival es va dividir en dues franges horàries
i en ambdues la sala va estar plena.
Enguany, tornava el format presencial del festival, ja que
l’any passat es va poder veure en streaming.
En Xavi Nadal, un dels organitzadors de l’acte, explica a
RAP107 que el Binary Emotions Festival va ser un èxit i
van tenir molt bona acollida entre el públic: “la proposta
va agradar molt i comptem repetir-la l’any vinent i lligar
tot el que puguem”.
Les formacions Zesc, Romantica II, LaMistral, Uri Beer,
Acústics amb Ànima, Victor Andreu i, en clau local, els
paretans AlCarrer! i La Cuarta Pared van formar part de
les propostes emergents i creatives de l’edició d’aquest
any 2021. Durant la jornada també es va poder gaudir
de l’exposició Orquestres i llibertat, d’Enric Miró, i de la
presentació del llibre Lo Carrasclet, de Jaume Borràs.
Binary Emotions Knights està integrada per diversos joves
vinculats al món artístic i cultural i va néixer, entre d’altres, amb l’objectiu de dinamitzar l’escena musical independent del Vallès amb propostes emergents, atrevides
i creatives.

El passat diumenge, 21 de novembre, es va dur a terme
la 6a passejada solidària de l’Associació Protectora d’Animals de Parets del Vallès. El punt de sortida va ser a les
10 h al Pavelló Municipal d’Esports Joaquim Rodríguez.
La regidora de Benestar Animal, Laura Lozano, va parlar de l’acte, en unes declaracions a RAP107, i de la importància de col·laborar en aquestes fites: “l’associació
protectora fa molt bona tasca per a l’Ajuntament i per al
poble, i necessiten que hi hagi una col·laboració, tots són
voluntaris i s’involucren dia a dia per intentar protegir i fer
que els animals estiguin en bones condicions”.
El president de l’entitat, David Nocelo, va explicar a l’emissora que la protectora organitza aquestes passejades des
de 2015 i que són essencials per aconseguir nous mitjans:
“la protectora necessita recursos per seguir fent la feina
que fem i és una manera més de trobar-los”.
El recorregut va començar al Pavelló Municipal, sortint cap
al passeig fluvial fins a la Corefo. Des d’allà, el camí seguia
l’avinguda de Catalunya fins al carrer de la Llibertat on es
va canviar de direcció cap a Gallecs, passant per la Torre
Malla, Can Riera i Can Serra. Finalment, els participants,

Inici de la passejada solidària

van baixar pel carrer Major i la passejada va acabar al punt
de partida, el pavelló. Al final del recorregut, la protectora tenia preparada una parada amb material de l’entitat:
samarretes, calendaris i loteria per vendre.
Es va oferir a tots els participants un petit refrigeri, que va
constar d’un refresc i un entrepà. Els gossos participants
també van tenir a l’abast aigua i menjar.

El Fotographic 2021 Parets, ple d’activitats
L’Associació Fotogràfica Parets va celebrar la 8a edició del
FOTOGraphic 2021, amb l’objectiu d’acostar les últimes
tendències i tecnologies als aficionats de la fotografia.
En aquesta edició es va poder assistir a la taula rodona
Evolució de la fotografia esportiva dins del context actual, es va fer una projecció i el lliurament de premis del I
Concurs de fotografia d’estiu i una taula rodona sota el
títol Sergi Mingote. Un esportista multidisciplinari que va
servir d’homenatge al desaparegut esportista i exalcalde
de Parets. El Fotographic va cloure amb el III Concurs FOTOGraphicParets2021, que enguany ha girat al voltant de
l’esport, i va comptar amb el suport del Club Patí Parets,
l’Espai Taiji Chen de Parets i el Club d’esgrima Granollers.

Taula rodona Sergi Mingote. Un esportista multidisciplinari

BIMBA - 10 anys

BRUC - 10 mesos

CHUSSA - 8 anys

DUQUE - 2 anys

LOLA - 5 anys

MALI - 2 anys

THEO - 5 anys

TIRI - 5 anys
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I TAMBÉ...
Tres autors i autores de Parets publiquen
els seus nous llibres
El castigo de Sísifo
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Tardes de teatre i playback per recaptar diners per
La Marató de TV3
La il·lusió no té edat actuarà el dissabte 27 de novembre, a les 17 h, al Teatre Can Rajoler

Pablo Pérez Rueda, més conegut
com a Blon, versiona els mites
clàssics en el seu nou llibre i ens
recorda la vigència del seu missatge en la societat actual. En
Blon és paretà, nascut el 1991,
polifacètic raper, freestyler i escriptor. L’autor ja havia publicat
dos poemaris anteriors, ambdós també de la collecció Verso&Cuento de l’editorial Penguin.

Yo me conﬁeso Bruja

És un llibre que explica relats
sobre dones de la història que
no van seguir els estereotips
prefixats de l’època, escrites
per la paretana Isabel Márquez
i la calderina Anna Madrid. El
llibre pretén explicar la història
d’aquestes dones sense filtres;
vint-i-dues dones referents pel feminisme, històries
de dones oblidades que finalment veuran la llum.

Revelación

Fantasia, història i distopia en
la primera novel·la de Jose Luis
Barca. Al llibre trobarem una
trama ben filada ambientada en
la II Guerra Mundial. L’argument
gira al voltant d’un pilot de les
forces aèries angleses que trobarà un artefacte estrany amb
què començarà l’aventura més important de la seva
vida. El llibre es presentarà el pròxim 2 de desembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler.

Teatre per recaptar fons per a La Marató de TV3

Els Casals Municipals de Gent Gran de Parets han organitzat diferents espectacles artístics, de teatre i playback,
per col·laborar amb La Marató.
Enguany la 30a edició del programa de TV3 i Catalunya
Ràdio se celebrarà el diumenge 19 de desembre i se centrarà en la salut mental.
Els participants al taller de teatre de l’Asoveen, amb la collaboració del Casal d’Avis Ca n’Oms, van representar l’obra
Qui no arrisca, no pisca, el dissabte 20 de novembre, a les
18 h, al Teatre Can Rajoler. La direcció d’escena va anar a

càrrec de Carmen E. Arcila i la regidora d’escena va ser la
M. Carmen Rubiño. L’entrada, al preu de 3 euros, va servir
com a donatiu per la Marató de TV3.
D’altra banda, el grup de playback La il·lusió no té edat,
amb la col·laboració del Casal d’Avis Ca n’Oms, també
té previst participar a La Marató de TV3 d’enguany amb
l’espectacle Ja hi tornem a ser. Serà el dissabte 27 de
novembre, a les 17 h, al Teatre Can Rajoler.
La venda d’entrades per l’espectacle s’està fent als Casals
Municipals de Gent Gran.

Pinzellades solidàries
pel càncer infantil

Festa del 23è aniversari
del Casal Asoveen

Exposició Pinzellades solidàries contra el càncer infantil

Usuaris del Casal Asoveen

Parets acollirà una exposició d’il·lustracions originals del
llibre Les Fades dels Contes, de Xavier L. Murtra, fetes per
Míriam Jaques. Les imatges es posaran a la venda per
destinar fons al laboratori de recerca del càncer infantil
de l’Hospital Sant Joan de Déu. La mostra es podrà visitar
del 17 de desembre al 9 de gener a Can Rajoler. La inauguració es farà el divendres 17 de desembre a les 19 h.

L’Asoveen acollirà el proper dissabte, 18 de desembre, a
partir de les 16 h, l’acte de celebració del 23è aniversari
d’aquest equipament com a Casal Municipal de la Gent
Gran de Parets.
La festa s’amenitzarà amb música i ball a càrrec del grup
Mar i Cel. L’entrada és gratuïta i la recollida de tiquets es
podrà fer a partir del 30 de novembre.

Segueix el Gran Recapte d’Aliments

El passat cap de setmana es va dur a terme el Gran
Recapte d’Aliments als supermercats de Parets.
Enguany, hi han col·laborat un total de 58 voluntaris i han participat quatre supermercats de la vila:
Aldi, Mercadona i els dos Superservis. La campanya
encara no s’ha acabat, ja que s’accepten donatius
fins al diumenge, 28 de novembre. Es poden fer per
Bizum. Per a més informació podeu consultar la web
www.granrecapte.com.

WhatsApp de les entitats

L’Ajuntament de Parets posa en marxa el WhatsApp
informatiu de les activitats de les entitats de Parets per estar al dia de tots els actes de la vila. Amb
aquest nou servei es vol facilitar la comunicació
entre el teixit associatiu i la ciutadania i entre les
mateixes entitats. La comunicació serà unidireccional i els missatges seran concisos i s’enviaran
directament (vegeu la pàgina 17 d’aquest butlletí).
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NOVEMBRE

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

25 d’octubre de 2021

els espectacles a Parets
Una obra crua i poètica que ens treu la
bena dels ulls sobre els abusos infantils

diumenge
a les 18.30 h

11

DESEMBRE

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una comèdia sobre els límits de
l’humor que primer de tot vol fer
riure i, alhora, pensar i reflexionar

dissabte
a les 20.30 h

Pruna

de Queralt Riera
Inclou un col·loqui posterior amb Vicki Bernadet,
expea en abús sexual infantil
Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 20m

cultura.parets.cat

La gran ofensa
de D. Amor, O. Pérez, S. Soler i C. Valencia
PREU: 15 € 12 € menors de 18 i majors de 65
Durada: 1h 20m

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

11 € amb Carnet Jove Parets

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

cultura.parets.cat

Amb el supo de

19

DESEMBRE

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

els espectacles a Parets
Un espectacle TRANSformador i emocionant que ens parla de la valentia de l’Ada
per mostrar la pròpia identitat

PROGRAMACIÓ
AMILIAR
AMI
LIAR
LIAR
FAMILIAR
à
l
a
t
a
c
en
Diumenge

12 desembre
18 h Teatre Can Rajoler

El Circ dels
Impossibles
Cia. Mag Stigman

La motxilla de l’Ada

El Mag Stigman ens parlarà
del Circ dels Impossibles, un
famós circ que antigament va
ser considerat un dels majors
espectacles del món.
Màgia, il·lusió i bon rotllo!

de Jordi Palet

Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 15m

cultura.parets.cat

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

Amb el supo de

Preu entrada general: 7€
Famílies nombroses i monoparentals 6€
Venda online a www.entrapolis.com
i una hora abans a taquilla
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Plantació de remeieres Parets participa a la Setmana Europea de Prevenció
a l’espai de Can Serra
de Residus

Plantació de remeieres a Can Serra

Dins de la programació de tardor de l’Escola de la Natura,
es va fer una activitat que incloïa la visita d’identificació
de plantes al jardí botànic Parets amb flors. Un grup
d’assistents en aquests tallers van fer el passat diumenge,
21 de novembre, una matinal de plantació de remeieres
d’aproximadament una cinquantena de plantes.

I TAMBÉ...

En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que se celebra entre els dies 20 i 28 de novembre
arreu del continent, l’Ajuntament de Parets ha organitzat
diferents activitats al voltant de la prevenció de residus.
El passat dia 22 de novembre va començar el repartiment
del Boc&Roll, embolcalls reutilitzables, als alumnes de
1r de Primària i 1r d’ESO de tots els centres escolars del
municipi.
Els cursos no s’escullen a l’atzar, el Boc&Roll té una vida
útil de sis anys i, per tant, en ambdós casos els durarà fins
al final de les etapes escolars. En el moment de l’entrega
també es va fer una dinàmica per explicar la necessitat
d’aquest tipus d’embolcalls alternatius i perquè no s’ha
d’utilitzar paper de plata.
El 23 de novembre, entre les 9.30 i les 12.30 h, estava previst posar a la plaça de la Vila la Repara-truck, un
vehicle amb un tècnic, eines i mitjans per assessorar en
l’autoreparació de petits electrodomèstics, aparells elèctrics, electrònics i bicicletes. Com que no va ser possible
per la pluja, l’activitat es va traslladar a les escoles. Els
alumnes de l’Escola ACESCO van participar en un taller

Alumnes de l’Escola Acesco en el taller de reparacions

durant el matí de dimarts en què els van ensenyar a reparar alguns objectes que ells mateixos van portar. A la
mateixa hora, va obrir l’exposició Reduïm Residus a la Sala
d’Exposicions de Can Rajoler. Es podrà visitar fins al 30 de
novembre i pretén donar a conèixer la importància de la
gestió de residus per afavorir i incrementar la participació
ciutadana en la presa de decisions mediambientals.

L’observatori ja porta el nom de Josep Maria Mauri

Esporga de l’arbrat de la via pública

Fins a finals de desembre continuaran els treballs
de poda de l’arbrat viari i dels espais verds públics
de Parets. L’esporga d’hivern va començar el 2 de
novembre i afecta més de 3.000 arbres.

El passat mes d’octubre va tenir lloc, a l’observatori astronòmic situat a la terrassa de l’Escola Pau vila, la descoberta de la placa en memòria de Josep Maria Mauri i Terrado, que a partir d’ara donarà nom a aquest equipament.
La descoberta va anar a càrrec de l’alcalde, Francesc Juzgado. Durant l’acte, la regidora de Medi Ambient, Rosa
Martí, va posar de manifest “l’estima per l’univers que en
Josep Maria Mauri ens va imbuir”.
El paretà va rebre la Medalla de la Vila l’any 2018 en reconeixement de la seva trajectòria professional com a
docent i de la tasca de divulgació científica duta a terme a l’Escola de la Natura, especialment en l’àmbit de
l’astronomia.

Recollida de la poda domèstica

L’Ajuntament de Parets posa a disposició de la ciutadania un servei de recollida de les restes de poda
domèstica. El servei és gratuït i cal fer la sol·licitud
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) fins al 24 de
gener (vegeu les instruccions a l’anunci d’aquesta
mateixa pàgina).
Descoberta de la placa de Josep Maria Mauri

Nou servei de recollida poda domèstica
servei gratuït

93 573 88 88

Com funciona el nou servei de recollida de poda domèstica?
1

Fer la sol·licitud presencial a l’Oﬁcina
d’Atenció Ciutadana (OAC) a partir del
15 de novembre, i recollir un màxim
d’un sac per dipositar, exclusivament,
les restes de poda.

2

Sol·licitar la recollida trucant al telèfon
93 573 88 88. El termini màxim per
demanar-ho és el dijous previ a la
recollida, ﬁns a les 14 h.
La recollida es fa els dilluns de 7 a 14 h
entre el 22 de novembre de 2021 i el 24
de gener de 2022 (excepcionalment hi
haurà recollida el 7 de desembre).

3

Dipositar-ho a la porta del domicili,
entre les 6 i les 8 h del matí, del
mateix dia de la recollida.

DATES DE RECOLLIDA:

Novembre 2021
22 / 29

Normes d’us
- Només es podran dipositar les restes de poda i
verd, a la porta del domicili, en el dia de la seva
recollida, entre les 6 h i les 8 h del matí, amb la
ﬁnalitat d'entorpir el mínim possible les voreres
- Les restes de poda només es podran dipositar a
les saques donades per l'Ajuntament
- Només es recolliran les restes de poda i jardí el dia
acordat i si està prèviament sol·licitat
- Es prohibeix dipositar la poda de llenyosos al
costat dels contenidors d'escombraries
- Es prohibeix dipositar llenyosos provinents de tala
d'arbres
- Es prohibeix la crema de restes de poda i jardí dins
del sòl classiﬁcat com a urbà

Important:
Només es fa itinerari de recollida pels
domicilis on s’ha fet la sol·licitud
prèviament.
En cas que el volum de recollida sigui molt
elevat, és possible que es reprogrami la
data de recollida per establir un procediment òptim.
Desembre 2021
7 / 13 / 20 / 27

Gener 2022
3 / 10 / 17 / 24

Atenció! s’accepten:
- Únicament es recolliran residus llenyosos (arbres
fruiters, ornamentals i fulles)
- Cada habitatge té dret a disposar d’un sac de recollida
per setmana
- Només es recolliran les restes de poda i jardí que
compleixin amb les normes de dipòsit.
Les saques que s'observi l'existència
de restes de runa o altres
materials, no seran recollits
i serà de la responsabilitat
de l'usuari la seva retirada
de l'espai públic
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Èxit de participació a la XXIII Caminada Popular ‘Petjada Gallecs’
La Caminada Popular Conjunta ‘Petjada Gallecs’, que organitzen la Penya Blau-Grana Parets i l’Agrupament Escolta
Sant Jaume, va omplir els camins de Gallecs el passat
diumenge, 14 de novembre.
El president de la Penya, Joaquim Esteve, va fer una bona
valoració de la caminada, a la qual van assistir 440 participants, molts més que en l’última edició feta el 2019.
L’activitat es va iniciar a les 8.30 h amb sortida des de la
seu de la Penya Blau-Grana, a l’avinguda de Lluís Companys. El recorregut va constar de 13,6 quilòmetres per
l’entorn de Parets i Gallecs. Els participants inscrits a la
passejada van poder gaudir d’una botifarrada a Can Jornet, el punt final del recorregut, on també es va fer l’entrega de diversos obsequis. Aquest canvi, respecte a les
caminades anteriors on s’acabava el recorregut a la seu
de la Penya, s’ha afegit per acabar en un espai obert. Va
acompanyar també la meteorologia, amb un dia de sol i
bona temperatura.
Passejada ‘Petjada Gallecs’

340 atletes participen en el XIV Cros esportiu de Parets
El Club Atletisme Parets va organitzar la XIV edició del
Cros esportiu del municipi el passat dissabte, 6 de novembre. La competició va aplegar 340 atletes des de la categoria Open a la Mini. A la cursa hi eren presents corredors
paretans tant del Club Atletisme Parets com de l’ACESCO
així com altres clubs potents de la comarca.
Entre els podis del Club Atletisme Parets cal destacar el
segon i tercer lloc de Ferran Corbera i Cesc Ullar en categoria Open masculí; Vanessa Pérez i Begoña del Salto
segona i tercera en Open femení; el segon lloc de Martí
Ullar en juvenil masculí; la tercera posició de Roger Capdevila en cadet masculí; Paula Peralta va ser tercera en
cadet femení; el tercer lloc de Víctor Martínez i Claudia
Mercado en infantil; la tercera posició de Jan Lapuente en
benjamí; i Ona Lapuente que va ser tercera en mini femení.
El president del Club Atletisme Parets, Salvador Corbera,
va destacar el canvi de recorregut d’aquest any, ja que
l’organització va optar per allargar i endurir el circuit respecte d’altres edicions.

I TAMBÉ...
Ivet Ashurst, sotscampiona

Cros esportiu a Parets

Memorial Francesc
Clos al Handbol Parets

Oliver Avilés participa a
l’Absa Cape Epic

L’equip sènior del CH Parets amb les autoritats i els familiars de Clos

Oliver Avilés i Ibon Zugasti

El Club Handbol Parets va celebrar el Memorial Francesc
Clos el passat dissabte, 13 de novembre, al Pavelló Municipal d’Esports Joaquim Rodríguez. Francesc Clos va ser
directiu i vicepresident del Club durant els anys vuitanta.
Clos, que va perdre la vida en un accident de trànsit el
1989, va fer una tasca molt important pel finançament
de l’entitat i va estar fortament vinculat en la vida social
de l’entitat, tal com destaca el president del club, Edgar
Serra. A l’acte van assistir-hi membres de la família Clos,
representants de l’Ajuntament i directius del club. Durant
la jornada es van jugar dos partits de competició oficial de
lliga: el cadet va competir contra el Vilamajor i el sènior
contra el Sant Llorenç. La nova victòria de l’equip sènior
fa que es mantingui primer en la classificació de la lliga,
com a líder de Primera Catalana.
El Club Handbol Parets també prepara el Memorial Pepet
Ribas, que es portarà a terme el 27 de novembre, i una
recollida solidària de joguines, coincidint amb les dates
nadalenques.

El ciclista paretà de l’Orbea, Oliver Avilés, va tenir una
destacada participació en l’Absa Cape Epic, a Sud-àfrica,
formant parella amb el veterà Ibon Zugasti, de Guipúscoa.
Els dos ciclistes van acabar en divuitena posició després
d’etapes molt dures i amb un nivell ciclista molt alt. L’Absa
Cape Epic és una carrera de ciclisme de muntanya per
equips que es fa anualment al Cap Occidental a Sud-àfrica. Des del seu inici al 2004, la cursa acostuma a tenir
700 km i dura vuit dies. La cursa atrau l’elit de ciclistes
de muntanya.
L’objectiu era precisament entrar dins el Top 20. Després,
Avilés també va participar en la Vuelta a Ibiza, formant parella amb Aleix Espargaró. Els dos van acabar en un meritori quart lloc. En aquesta prova de bicicleta de muntanya
també hi va estar Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, acompanyat
de José Antonio Hermida, que van acabar en la quinzena
posició de la General.
Una temporada plena de proves del ciclista Oliver Avilés,
que està vivint una segona joventut en aquest esport.

La patinadora del Club Patí Parets, Ivet Ashurst, ha
quedat sotscampiona de la Copa d’Europa Cadet
de patinatge celebrada a Portugal. Johanna Solvas
va quedar quarta i Fiona Bernaldo, també del club
paretà de patinatge, va ser cinquena.

Festival de Nadal del Club Patí

El Club Patí Parets farà el seu Festival de Nadal el
12 de desembre a les 17 h. Tots els patinadors de
l’entitat participaran en aquest certamen juntament
amb els preescolars del Pompeu Fabra, Vila Parietes, Pau Vila i Lluís Piquer. La temàtica d’aquest any
seran els gèneres del cinema.

Handbol al carrer

Els dies 14 i 21 de novembre, el Club Handbol Parets va preparar activitats al voltant de l’handbol a
diverses places del municipi. El pròxim 28 de novembre hi tornaran a la plaça de la Vila.

El Club de Natació aconsegueix mínimes
El CN Parets està obtenint mínimes per als campionats de Catalunya. De moment les han aconseguit
Roger Porqueras i Jan Tapias, ambdós en la categoria júnior i Oriol Tapias i Marc Grau en absolut.

Xerrada de la Penya Blau-Grana

La Penya Blau-Grana organitzarà la xerrada Barça i
Catalunya, temps de foscor, a càrrec de Salva Torres
i Frederic Porta, el 17 de desembre, a les 19.30 h,
al seu local de l’avinguda de Lluís Companys. L’acte
comptarà amb la presència de Xavier Gamper.
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XVI Torneig Vila de Parets del Club de Bàsquet

I TAMBÉ...
Torna el CorreParets

El 19 de novembre se celebrarà el CorreParets, la
cursa solidària del Nadal. Trobareu tota la informació a l’anunci d’aquesta mateixa pàgina.

La competició se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de desembre

L’himne del CF Parets, finalista

L’himne del Club de Futbol Parets ha estat escollit finalista com un dels millors de Catalunya en el
programa Tot Gira de Catalunya Ràdio. L’himne es
podrà votar del 27 de novembre al 4 de desembre a
www.ccma.cat/catradio/himnes-futbol-catala.

El Lee Young Parets torna a la competició
José Luis Estudillo ha tornat a participar amb èxit en
els diversos opens a Espanya, que són puntuables
per triar el millor equip o a nivell individual per participar al Campionat del Món de taekwondo.

David de la Torre deixa la banqueta del
CF femení
L’entrenador del Club de Futbol femení de Parets
deixa la banqueta per motius personals. El seu darrer partit va ser contra el Vilamajor amb una victòria per 3-2. De la Torre portava quatre anys amb
aquest equip i va aconseguir pujar a Primera Catalana amb el sènior femení.

Gran temporada del MXrider Eleu José

El MXrider paretà Eleu José Cuenca ha estat segon a l’European Junior d’eMotocross, tercer en la
Rookies Cup en 50cc i tercer a la final de Motorkids
a França, segon al Campionat de Lliga Catalana i
tercer al Campionat de Catalunya.

Sant Tiberi del CAM Parets

El CAM Parets organitza l’11 de desembre el Sant
Tiberi, una cita tradicional de l’entitat. Faran una
ruta circular al Castell de Roset i un tiberi al restaurant Can Candi de Vilada. El 24 desembre fan una
altra activitat a Parets: Algú m’ha dit que!

Imatge d’una edició anterior del Torneig Vila de Parets

Durant els dies 4, 5 i 6 de desembre se celebrarà la setzena edició del Torneig Vila de Parets que organitza el Club
Bàsquet Parets. Seran tres dies espectaculars de bàsquet
en categoria infantil de primer any amb un cartell d’equips
impressionant del bàsquet estatal en categoria masculina:
Barça, Real Madrid, Joventut, Estudiantes, CB Canarias,
Baxi Manresa, Casademont Zaragoza i molts altres.
Categoria femenina
En categoria femenina hi haurà clubs com el Barça, el
Femení Sant Adrià, el GEiEG Uni Girona, el Casademont
Zaragoza i el Boet Mataró, entre molts d’altres. Els partits
es disputaran a les pistes dels dos pavellons municipals
de Parets del Vallès.
El president del club, Josep Palomo, destaca la categoria
femenina i diu que és l’edició més ambiciosa del torneig:
“la part femenina sempre ha estat molt potent. Aquest
any la mantenim, però a més ampliem el nivell i potencial dels equips masculins”. “Ens fa molta il·lusió tenir

el millor dels planters dels clubs espanyols de bàsquet”,
afegeix.
Els diversos equips, amb les seves respectives famílies,
s’allotjaran en diversos hotels, albergs o cases particulars.
Els dos equips de Parets tindran el repte d’enfrontar-se
a jugadors i jugadores que estaran a l’elit del bàsquet estatal d’aquí a pocs anys, amb el repte que aquesta dada
suposa.
El Club Bàsquet Parets agraeix el suport de l’Ajuntament
de Parets i de moltes empreses que han col·laborat amb
el torneig i que l’han fet possible.
Streaming dels partits a les xarxes
L’entitat tindrà prop d’un centenar de voluntaris que ajudaran en l’organització del torneig i facilitaran el desenvolupament de l’acte. Els partits es podran veure en streaming a través de les xarxes socials del club. Cal destacar
també el gran nombre de persones que veuran en directe
l’esdeveniment.

Vols rebre la informació
de les entitats
de PARETS?
Per mitjà de WhatsApp

CURSA SOLIDÀRIA AMB CÀRITAS
PER A LA COMPRA DE JOGUINES

1

diumenge 19 desembre de 2021
Sortida: 10 h
Pistes d’atletisme
Recorregut de 5 km
de baixa dificultat
per a famílies

PREU INSCRIPCIÓ: 4€

Obsequi d’una samarreta
tècnica, una gorra de Pare Noel
i un entrepà per a tots els
participants

Afegeix als
teus contactes:
Parets Entitats
671 466 017

INSCRIPCIONS OBERTES:
Poliesportiu Joaquim Rodríguez
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h
Piscina Miquel Luque
de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Centre Cultural Can Rajoler
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dijous de 16 a 19 h
Places limitades

2
Envia un
WhatsApp amb
el text ‘ALTA’ i
afegeix el teu
nom i cognom

Et mantindran al dia de les seves
activitats amb missatges breus
Parets del Vallès
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“Cal posar instruments adequats per apoderar les polítiques de joventut”
D’on sorgeix el teu interès per la política?
El meu interès per la política és força recent. He estat implicada al moviment independentista des de jove, però no ha estat fins aquests últims anys que m’he tornat activista.
Quan Ara Parets Esquerra Republicana em va demanar formar part de les llistes municipals, m’ho vaig prendre com una oportunitat per treballar en la millora del meu poble.
Vas ser regidora de Joventut, Gent Gran, Mobilitat, Equipaments i Relacions Institucionals a l’Ajuntament. Quins projectes destacaries de les teves regidories?
He de dir que durant els dinou mesos que he estat regidora al Govern Plural n’he après
molt. Tot l’equip estàvem il·lusionats en aquest canvi i per això ens vam deixar la pell.
La regidoria de Joventut em tocava de prop, per la meva formació i com a mare de dos
joves. Al meu entendre, les prioritats dels joves són la formació, trobar feina, l’oci i l’habitatge. Donar a conèixer els serveis que ofereix el casal de Cal Jardiner, apropar serveis
com l’SLOP i l’Oficina Jove del Vallès Oriental, i millorar dinàmiques del casal ampliant
l’oferta d’activitats en nombre i interessos, van ser algunes de les accions que vaig liderar.
Donar suport a l’associacionisme juvenil, ajudant entitats com l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Jaume, una necessitat.
A Gent Gran vaig centrar-me a millorar i diversificar les activitats que s’ofereixen als
casals, amb la intenció de canviar dinàmiques i ser més atractius per franges d’edat
més joves. El Consell de la Gent Gran havia de ser el motor d’aquest canvi per mitjà de
la participació ciutadana.

“He estat implicada al moviment
independentista des de jove”
De Mobilitat destacaria la voluntat de millorar el transport públic i els desplaçaments
en bicicleta i VMP. Es van canviar recorreguts i es van afegir dues parades del bus urbà.
També vaig participar activament en la negociació per incrementar el nombre de trajectes
del bus exprés e7 en hores punta. Vaig liderar la redacció de l’ordenança de mobilitat que
recentment s’ha aprovat. Vam iniciar l’estudi sobre l’anella esportiva per convertir-la en
un carril bici que arribés a tots els equipaments municipals. Un altre estudi de la Diputació de Barcelona que no es va arribar a executar va ser un carril bici que connectés els
polígons amb el transport públic.
Habitatge va ser la més complexa. Vaig treballar per ampliar el nombre d’habitatges de
la borsa de lloguer de l’ajuntament fent una llista de pisos buits, oferint als propietaris
d’aquests pisos ajudes per rehabilitar-los, fent una campanya de captació de nous pisos
de lloguer assequible, plantejant a la regidoria d’Urbanisme la possibilitat de transformar
en habitatge alguns locals comercials en desús. L’avantprojecte per restaurar l’edifici de
Lluís Companys i convertir-lo en onze habitatges de lloguer assequible per a joves i gent
gran volia ser una gran aposta per ampliar aquesta borsa de lloguer.
De la regidoria d’Equipaments vull destacar la gran feina que es va fer per millorar-los.
Alguns estaven en molt mal estat, com la piscina Miguel Luque. A la residència Pedra
Serrada es va enrajolar una part d’un dels patis interiors que permetés als residents sortir
una estona a prendre el sol. Teníem previst ampliar el centre de dia, arreglar teulades i
millorar-ne la climatització.
De la regidoria de Relacions Institucionals en destacaria la celebració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics i el monument que s’instal·larà a la plaça de la Salut dedicada al
roure centenari que va caure desprès de les obres de remodelació de la plaça de la Salut.
Quines creus que són les necessitats dels joves i de la gent gran de Parets? Com
penses que l’Ajuntament podria contribuir a satisfer-les?
L’accés al món laboral de les persones joves, més qualitat en el treball juvenil, millorar
les oportunitats per l’accés a l’habitatge, millorar i augmentar les ofertes culturals del
municipi, impulsar la creació i producció cultural de les persones joves, donar suport a
les associacions i organitzacions juvenils que canalitzen la participació de la gent jove.
Cal posar instruments adequats per apoderar les polítiques de joventut i perquè aquestes
puguin augmentar-ne la capacitat d’influència a totes les àrees de l’ajuntament. El Pla
local de joventut ha de ser l’eina per fer-ho possible un cop detectades les necessitats.
En general, on penses que ha de parar atenció el Govern actual?
Pel temps que porta el govern actual, observem que en gran part continua la inèrcia dels
projectes i polítiques del Govern Plural. Excepte alguns casos molt concrets viu de la feina
feta per nosaltres i de l’herència que els hem deixat. Capítol a part són les maneres de
fer política i de relacionar-se amb la ciutadania.
Com a mestra, quines actuacions creus que l’Ajuntament hauria d’impulsar en l’àmbit
educatiu al municipi?
Com a mestra que soc des de fa 24 anys a l’Escola Lluís Piquer estic molt a prop de les
polítiques en matèria d’educació de Parets. És important continuar oferint als infants i
joves activitats culturals de qualitat als centres educatius. En l’àmbit de l’educació no
reglada s’ha de promocionar la formació musical, l’art visual i plàstic, la dansa. I per
als amants de la natura oferir propostes diverses i engrescadores des de l’Escola de la
Natura. Els valors en l’esport, les activitats en família, l’oferta lúdica per a infants i joves
són actuacions que aporten qualitat a l’educació.

Montserrat Folguera

Regidora de l’Ajuntament de Parets pel
grup municipal Ara Parets ERC
Sobre la Montserrat:

Montserrat Folguera és Diplomada en Magisteri, Llicenciada en Filosofia i Lletres i
especialista en pedagogia. Ha treballat durant 30 anys fent de mestra en diferents
escoles. Els darrers 21 anys ha estat a l’Escola Lluís Piquer i, en dues ocasions, ha
format part de l’Equip Directiu com a Cap d’Estudis i com a Directora del centre.
Quina és la teva funció a l’oposició? Quin és l’objectiu?
Seguir treballant amb els companys d’Ara Parets Esquerra Republicana pel poble, estudiant les propostes que es porten a Ple, fent les esmenes oportunes per millorar-les, exigint
que es complexin els acords que s’aproven, fiscalitzant l’equip de govern perquè compleixi
el seu programa. Ens agrada fer oposició constructiva aportant millores i donant veu a la
ciutadania quan no se sent escoltada.

“Ens preparem cada dia recollint
propostes dels ciutadans de Parets”
Com us prepareu per a les pròximes eleccions?
Ens preparem cada dia recollint propostes dels ciutadans de Parets, escoltant què interessa a les persones, participant en molts dels actes que s’organitzen al poble, apropant-nos
a la gent de tots els barris de Parets.
Què destacaries dels pressupostos de la Generalitat?
Que són uns bons pressupostos perquè estant pensats per millorar el benestar de les
persones. Exemples com la gratuïtat de l’educació en P-2 o les inversions en habitatge,
salut o ocupació són claus després de la Covid-19.
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CONSUM
Ets una de les persones afectades
pel càrtel dels cotxes?

Entre els anys 2006 i 2013 les marques de cotxes
es van posar d’acord per compartir informació comercial, una activitat que és il·legal. Això ho ha determinat una investigació de la Comissió Nacional
de Mercats i Competència (CNMC) que ha ratificat
el Tribunal Suprem dient que la transacció d’informació era una pràctica per perjudicar les persones
consumidores perquè això acabava encarint el preu
final dels cotxes.
Més de 10 milions de cotxes podrien estar afectats
per aquestes pràctiques i, segons les estimacions del
sector, cadascun d’ells hauria de rebre una indemnització del voltant del 10% o fins al 15% del que va
costar el cotxe, tot i que ho haurà de decidir un jutge.
El 91% del mercat estava implicat en aquesta pràctica i la multa que se’ls ha imposat és la més alta de
la història, 130 milions d’euros. Dins d’aquest import
no entren les indemnitzacions que hauran de fer les
marques als usuaris.
Pots ser un dels afectats si compleixes els dos supòsits següents:
• Si vas adquirir el teu vehicle entre els anys 2006
i 2013.
• Si és d’alguna d’aquestes marques: Alfa Romeo,
Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge,
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda,
Toyota, Volkswagen i Volvo.
El període de temps per interposar accions és de 5
anys.
Cada cas és diferent i ha de ser analitzat de forma individualitzada. Si creus que pots ser un dels afectats
t’aconsellem posar-te en contacte amb una associació de consumidors o un advocat especialitzat. El
primer que s’haurà de fer és determinar si el vehicle
està afectat per aquesta pràctica indicant-li a l’especialista la marca i el model del cotxe i la data de la
primera matriculació. Posteriorment, s’haurà de fer
una reclamació extrajudicial al fabricant i en cas que
la resposta sigui negativa, s’haurà d’instar una reclamació judicial de danys, en aplicació de la Llei de
Defensa de la Competència, reclamant el rescabalament de danys i perjudicis que ens han ocasionat.

SALUT

PARLEM DE...
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Per un desembre saludable
Encarem l’últim mes de l’any i des del CAP Parets volem deixar-vos unes recomanacions per tal que acomiadeu aquest
2021 de la millor manera possible: tenint cura de la vostra
salut i de les persones que us envolten!
• Si encara no ho heu fet, vacuneu-vos contra la grip.
Habitualment el període de màxima virulència de la grip
comença a finals d’any, tot i que ja s’està notant circulació de virus respiratoris. Com més aviat rebem la vacuna, més estarem fent per prevenir la seva aparició i
evitar patir possibles complicacions, especialment en
les persones de més de 60 anys, les que pateixen alguna
malaltia crònica i les embarassades. Contempleu també
l’opció de vacunar-vos si conviviu o teniu cura de persones que pertanyin a aquests col·lectius, o si preveieu
veure-les aquestes properes setmanes. A més, no ens oblidem que el SARS-CoV-2 continua circulant, i la vacunació ha demostrat ser una eina segura i efectiva per frenar la transmissió de la malaltia. Demaneu cita per
vacunar-vos contra la COVID-19 en cas de no haver-ho fet ja, o si formeu part dels grups poblacionals per als
quals s’indiquen les dosis de reforç. Ah, i no oblideu seguir les mesures establertes per protegir-vos de possibles
contagis (ventilació, mascareta en espais tancats...).
• Amb les festes de Nadal tendim a fer àpats copiosos i poc espaiats entre ells. Fer que siguin tan saludables
com sigui possible no vol dir presentar menús avorrits! Podeu buscar receptes diferents amb productes de
temporada i que no aportin massa greix. Si volem mantenir plats que cuinem tradicionalment i que són consistents, els podem combinar amb altres més lleugers i fer que l’àpat sigui més equilibrat. Per exemple, si cuinem
costelles de xai les podem acompanyar d’una amanida tèbia de mongetes seques i cors de carxofes. També
podem oferir un plat de llagostins amb amanida de taronja, olives negres i pinyons. O fer una variació de les
conegudes mandonguilles i, en comptes d’utilitzar carn, fer-les d’espinacs amb pinyons i una mica de formatge
blau esmicolat.
• Durant aquestes dates també acostumem a fer més desplaçaments. Eviteu fer-ho en vehicle privat si preveieu
que consumireu alcohol. I absteniu-vos de beure’n en cas d’estar prenent alguna medicació, per les possibles
interaccions. Si teniu dubtes, consulteu amb el vostre equip de professionals del CAP.
• I recordeu que si heu decidit a deixar de fumar, al CAP podem ajudar-vos! Demaneu cita amb l’equip d’infermeria, i us explicarem quin suport us oferim des de l’atenció primària.

OFICINA DE CATALÀ

Sergi Cercós

Més presencialitat als cursos de català de Parets
L’oferta acadèmica presencial es reforçarà pel gener amb
un curs del nivell bàsic 2 i un altre del nivell superior
Ja es pot accedir a l’aplicació web per iniciar els tràmits
d’inscripció
Els cursos de català per a persones adultes de Parets van
recuperant la presencialitat gradualment. Si bé encara es
mantenen les mesures profilàctiques habituals, com l’ús
obligatori de mascareta, la higiene de mans i de material i
el distanciament social, tot el primer trimestre s’està desenvolupant amb normalitat absoluta. Les classes presencials
s’imparteixen a les aules que l’Escola d’Adults de Parets
cedeix al Consorci per a la Normalització Lingüística.
També avancen a bon ritme els cursos virtuals, que són els
que es fan per videoconferència, i els cursos en línia, als quals s’accedeix telemàticament a través d’una plataforma
del Consorci.
De cara al segon trimestre, que començarà el 10 de gener de 2022, ja hi ha disponible el lloc web del Consorci per
iniciar el procés telemàtic d’inscripcions: www.cpnl.cat/inscripcions.
L’oferta presencial a Parets dels cursos que començaran pel gener consistirà en un curs del nivell bàsic 2, que
correspon al segon mòdul de l’A2, i un altre del nivell superior, que correspon al nivell C2 i s’imparteix en un mòdul
únic. Tots dos cursos s’impartiran les tardes de dimarts i dijous.
Per a més informació, les persones interessades han d’adreçar-se per telèfon o whatsapp a l’Oficina de Català de
Parets, al 677 25 92 74, o bé per correu electrònic a parets@cpnl.cat.
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“Vam decidir fer Egipte i ens hi vam tirar de cap”
Per què heu escollit aquesta temàtica?
La idea és fer-lo diferent cada any i arriba un moment que necessites noves idees per no repetir. Un
any vam fer Petra, però només una part. Aquest any vam decidir fer Egipte i ens hi vam tirar de cap. El
que passa és que nosaltres primer decidim el tema i després ens trobem amb els problemes que ens
portarà i, si ho penséssim abans, alguns no els faríem. Però un cop t’hi poses, ja està.
Quin ha estat el repte d’enguany?
Les piràmides han portat molta feina, per exemple. Els temples són tots pintats a mà. Però el que més
feina ens ha portat són les figures egípcies fetes amb impressores 3D: les hem imprès, pintat i vestit,
per després poder-les col·locar.
Les impressores 3D són el futur?
Fa temps que volia introduir-hi les noves tecnologies. L’esfinx de Giza l’hem fet amb un robot mecànic,
utilitzant un braç de modelatge, i les figures amb les impressores. És una manera de veure que es poden
introduir les noves tecnologies en una cosa tan antiga com és el pessebre.
Com comença la creació del nou pessebre cada any? Per on s’inicia?
El que ho fa és l’Esteve Mas, que és el director. Aquest any ho teníem clar, volíem començar per Betlem
i Jerusalem i després fer-ho tot obert amb Egipte. Vam decidir l’ordre dels palaus tenint en compte que
l’últim tram ha de ser el més espectacular i és on vam col·locar les piràmides.
Per què heu escollit uns temples en concret i no d’altres?
L’Associació de Tarragona ens va deixar una part d’aquests temples, que els tenien en un diorama, i
nosaltres hem fet la resta. No és uns sí i uns altres no, al final es van decidir quins volíem fer. Aquest
any ens el vam repartir i ens vam dedicar cadascú a un. Els vam buscar a Internet per saber com eren,
la decoració que tenien i ens vam anar guiant. Són llocs molt visitats i hi ha molta informació.

Albert Pérez Ninou, president de l’Agrupació Pessebrista
Albert Pérez Ninou és el president de l’Agrupació Pessebrista de Parets del
Vallès. El pessebre d’enguany obrirà les portes el pròxim dia 4 de desembre
i es podrà visitar fins a l’últim dia de la Festa Major d’Hivern. Aquest any,
l’escenificació gira al voltant de l’antic Egipte, amb nous paisatges i figures
com piràmides i esfinxs.

I el desmuntatge?
Deixem un mes aproximadament després de tancar perquè puguin venir els altres pessebristes a visitarnos i després desmuntem. Comencem per les figures, els objectes i per últim la sorra i la molsa. Les
muntanyes, a vegades, tenint present l’any següent, les recol·loquem per poder-les utilitzar de nou.
Quines activitats es fan al voltant del pessebre?
Vindran les escoles, però no farem algunes activitats per evitar aglomeracions. Hem canviat les entrades
i sortides i hem fet un roll up escrit a l’entrada del pessebre.

Fira de Nadal
5 i 6 de desembre 2021

Divendres
26 de novembre 2021

19 h Parc del Sot d’en Barriques
Parets del Vallès

Encesa
de llums
de Nadal

Tot seguit, conce a càrrec de Paco Heredia, amb
Carmen Amador, Antonio Heredia, José Córdoba 'Mosqui' i
els combos de l'Escola Municipal de Música i del CEM
María Grever.

Plaça de la Vila
Parets del Vallès

Diumenge 5 desembre

Dilluns 6 desembre

D’11 a 14 h
Caera Reial i tallers
a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

D’11 a 14 h
Caera Reial i tallers
a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

11.30 h
Tió de Nadal

11.30 h
Pastorets i Pessebre

12.00 h
A l’esglèsia Sant Esteve
Conce 'Negro Spirituals, Gospel & Soul' a càrrec
de The Gourmets Vocal Quaet.

12.00 h
Espectacle de màgia. Mag Esparragow

17.00 h
Un nadal amb swing
Diveida actuació d’escenari amb ballarins
professionals: swing, claqué i lindy hop

18.00 h
El camell Simba i el patge reial

18.00 h
Xocolatada a càrrec de la Comissió de Festes

Durant la Fira de Nadal, hi haurà parades de comerços
i entitats locals

17.00 h
Espectacle de màgia. Mag Esparragow

Tots dos dies, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Animació teatral itinerant (tió, camell Simba, patge reial,
músicspastorets, etc)
A pair del dia 5 es col·locarà l’Arbre dels desitjos a la
plaça de la Vila. Podràs escriure o dibuixar el teu desig
per al nou any i penjar-lo a l’arbre

