
212
28

d’octubre
de 2021

E X E M P L A R 
G R A T U Ï T

Descarrega aquí
la versió PDF del
PARETS AL DIA

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

Entrevistem Núria Alba, Roser Lladó i Isabel Martínez
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Comença la 
poda de l’arbrat 
de la via pública

Torna la campanya contra les violències masclistes ‘Prou d’Hòsties’
Al novembre, l’Ajuntament engegarà la 21a edició de la campanya contra les violències 
masclistes ‘Prou d’Hòsties’. Aquest any s’hi sumarà una nova campanya de sensibilització,  
#paretsamblaigualtat, adreçada al públic més jove  Pàg. 5

L’Ajuntament estrena l’equipament dels serveis municipals La Volta
L’edifi ci acull les dependències de la Policia Local, els serveis d’Ocupació, Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme, l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC) i l’ofi cina de la Cambra de 
Comerç de Barcelona al Vallès Oriental. Pàg. 3

Advocada i psicòlogues 
dels serveis municipals 

d’atenció a les dones

L’Ajuntament de Parets i Onat Foundation van homenatjar l’alpinista paretà i exalcalde del municipi, Sergi Mingote, en el marc de la Primera Diada de l’Esport i la 
Cultura Inclusiva, una iniciativa per commemorar la fi gura de Mingote per la seva trajectòria en l’àmbit esportiu, cultural, polític i social. L’acte va comptar amb les 
intervencions del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; l’alcalde, Francesc Juzgado; i el president d’Onat Foundation, Francesc Colomé. Pàgs.	10	i	11

Parets homenatja Sergi Mingote a la Primera Diada de l’Esport i la 
Cultura Inclusiva



 28 d’octubre de 20212 SERVEIS

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis 
Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis 
Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 573 73 00 
Voluntaris de Protecció Civil
626 646 822
RAP	107.	Ràdio	Parets	
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Ofi	cina	de	Català
93 573 98 00

Ofi	cina	de	Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i 
Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio 
93 593 74 01
Farmàcia Barja 
(Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas 
(Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia 
Alegria (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
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EQUIP DE GOVERN
PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde. Via Pública; Serveis Ur-
bans; i Relacions Institucionals
Francesc de la Torre Escobar
2n tinent d’alcaldia
Regidor de Seguretat Ciutadana; 
Cultura; Turisme i Promoció 
de la Vila; i Coordinació de Barris
Antoni Fernández Arimón
3r tinent d’alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica; 
Ocupació; Empresa i Indústria; 
i Formació
Alejandro Villena Urbaneja
4t tinent d’alcaldia
Regidor d’Esports; i Mobilitat
O’hara Valdivia Rojas 
Regidora d’Economia i Hisenda; 
Serveis Generals; Recursos 
Humans; Comerç; i Consum
Laura Lozano Carrasco
Regidora d’Equipaments; 
Benestar Animal; Atenció 
Ciutadana; Igualtat-Feminisme; 
Transparència; i Arxiu
Maria Gorina Mollar 
Regidora de Joventut; Gent 
Gran; Cooperació; i LGTBI-
Transversalitats

Sumem Esquerres a Parets
Casandra Garcia Rodríguez
Vicealcaldessa i 1a tinenta 
d’alcaldia
Regidora d’Educació; 
Comunicació; i Salut
Rosa Martí i Conill
5a tinenta d’alcaldia
Regidora d’Urbanisme; 
Medi Ambient; Habitatge; 
Salubritat Pública; 
i Patrimoni Cultural
Gemma Garcia Galindo
Regidora de Drets Socials;
Innovació i Participació

REGIDORS/ES SENSE
DELEGACIÓ
Ara Parets-ERC
Jordi Seguer Romero
Kènia Domènech Àlvarez
Montserrat Folguera Sans
Carme Herrero Endrino
Joan Martorell Mompart
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Neus Jordà Fernandez
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De dilluns a 
divendres de 
7.15	a	20	h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30	a	19.30	h.
Freqüència de pas 
cada 15 minuts

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

VO
LU

M
IN
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SO

S Recollida de 
voluminosos,
tots els dimarts i 
dijous (gratuït)

Aparells elèc-
trics, plàstic, me-
tall, matalassos, 
joguines, palets, 
armaris, portes, 
fustes i taulons, 
mobles vells, 
sofàs i tot tipus 
d’andròmines. 

Cal trucar abans al 
93	573	88	88	

APUNTA’TL’ALTAVEU
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

OCTUBRE
Divendres	29	d’octubre
-A les 16 h, als casals Sant Jordi i Ca n’Oms, bingo especial Castanyada 
per a la gent gran. 
-A les 18 h, al casal Asoveen, bingo especial Castanyada per a la gent 
gran. 
-A les 19.45 h, a l’observatori astronòmic Josep M. Mauri, acte de des-
coberta de la placa commemorativa que dona el nom de Josep M. Mauri 
a l’observatori astronòmic de Parets. 
-A les 20 h, a l’observatori astronòmic Josep M. Mauri, sessió d’astro-
nomia per a adults a partir de 16 anys: audiovisual “Els telescopis” i 
observació de Júpiter, Saturn i Andròmeda. 

Dissabte	30	octubre	
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Castanyada Terrorífi ca Parets 
Psycho, amb escape room, tallers infantils i xocolatada. Cal inscripció 
prèvia. Organització: Servei de Joventut. Col·laboració: Associació Ro-
dola

NOVEMBRE
Tot el mes 
-A la Biblioteca Can Rajoler, inscripcions al Club de Superlectors. 
-A la Biblioteca Can Rajoler, campanya de sensibilització sobre les vi-
olències masclistes: #paretsamblaigualtat. Amb tallers per a mares i 
pares a càrrec de Leonor Cantera i exposició de llibres sobre la temàtica. 

Dilluns 1 novembre
-A partir de les 12 h, al Cementiri Municipal, Tots Sants: descoberta de 
la placa amb el poema La casa, de Joan Margarit; recital poètic del Niu 
d’Art; concert a càrrec d’Àlvar Llussà (violí) i Jordi Azagra (piano). 

Dimarts 2 novembre 
-A les 11 h, a la cruïlla av. Pedra del Diable / c. Enric Ballera, presentació 
de les campanyes ‘Prou d’hòsties’ i ‘#ParetsamblaIgualtat’. Organitza-
ció: Servei de Feminismes, LGTBI i Transversalitats
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: It’s the Bear, a càrrec 
de Cambridge School. 
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes per a in-
fants de 0-3 anys, a càrrec de Susagna Navó. 

Dimecres 3 novembre
- A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, taller Descobreix l’art, a 
càrrec d’Iris Paris. 

Dijous 4 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, a càrrec de Mercè 
Martínez, d’Un conte al sac. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle: No sólo duelen los gol-
pes, de Pamela Palenciano. Reserva d’entrades gratuïtes a espectacles.
parets.cat. Organització: Servei de Feminisme-LGTBI i Transversalitats

Divendres 5 novembre
-A les 17 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposició 

de quadres del Club Social La Llum i Fotografi a del SRC de Mollet sobre 
la salut mental. Oberta del 5 al 21 de novembre. Organització: Taula de 
Salut Mental Vallesana

Dissabte 6 novembre
-A les 10.30 h, a la plaça de la Vila, inauguració del Fotographic Parets 
2021. Organització: Associació Fotogràfi ca Parets
-A les 11 h, a la Sala Cooperativa, taula rodona ‘Evolució de la fotografi a 
esporiva dins del context actual’, amb Jordi Cotrina, Alberto Estévez i 
Enric Fontcuberta, en el marc del Fotographic Parets 2021. Organització: 
Associació Fotogràfi ca Parets
-A les 15.30 h, a la Sala Cooperativa, projecció i entrega de premis del I 
Concurs de Fotografi a d’Estiu, en el marc del Fotographic Parets 2021. 
Organització: Associació Fotogràfi ca Parets
-A les 16 h, a la Sala Cooperativa, Un esportista multidisciplinari. Ho-
menatge a Sergi Mingote, en el marc del Fotographic Parets 2021. Taula 
rodona amb Agustíb Abanades i Joan Soto. Organització: Associació 
Fotogràfi ca Parets

Diumenge	7	novembre
-De 10.30 a 13 h, a la plaça de la Vila, Shooting III Concurs Fotographic 
Parets 2021, en el marc del Fotographic Parets 2021. Taula rodona amb 
Agustíb Abanades i Joan Soto. Organització: Associació Fotogràfi ca Pa-
rets
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert a càrrec de Blon i Cordes 
del Món. 

Dilluns 8 novembre
-A les 10 h, a la Sala Basart Cooperativa, plenari conjunt del Consell 
d’Infants i del Consell de Joves. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts	9	novembre	
-A les 17.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Bibliolab: Descobrint in-
ventores, a càrrec de Sandra Uve. Organització: Biblioteca Can Rajoler
-A la tarda, a la Biblioteca Can Butjosa, xerrada Any de les rondalles: 
Cal matar sempre el dolent? 

Dijous 11 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, a càrrec de 
Nerea Anri. 

Divendres 12 novembre 
-A les 19 h, a l’observatori astronòmic Josep M. Mauri, sessió d’astro-
nomia per a adults a partir de 16 anys: audiovisual “El Sistema Solar” i 
observació de la Lluna, Júpiter i les Plèiades. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle: ELLES #cosasdechicas. 
Per què triguen tant les dones quan van al bany? Reserva d’entrades 
gratuïtes a espectacles.parets.cat. Organització: Servei de Feminisme-
LGTBI i Transversalitats

Dissabte 13 novembre
-A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, Cafè teatre: Ultras-
how, de Miguel Noguera. 

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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 imprescin-
dible que indiqueu el nom, l’adreça, el telèfon i el número del DNI. 
Els textos no	podran	excedir	els	1.940	caràcters	(amb	espais). 

Depèn del que decideixis…

En un arbre petit enmig d’un bosc hi vivia un grup d’esqui-
rols. N’hi havia de grans i de petits, de joves i d’ancians. 
D’entre els ancians en destacava un, era la sàvia Carla, 
que havia viscut més que ningú i sabia més que cap altre 
esquirol. D’entre els joves en destacava un que es deia 
Pol, era més àgil i ràpid que cap altre esquirol i es creia 
saber-ho tot.
En Pol sabia que hi havia una anciana molt sàvia i es moria 
de la ràbia en saber que algú era millor que ell. Per això 
un dia es va aixecar de bon matí, molt enfadat, i va anar a 
parlar amb ella. En Pol portava un ocellet a les mans i li va 
preguntar si l’ocell que portava estava viu o mort. Si l’anci-
ana deia “viu”, l’aixafaria i, si deia “mort”, el faria volar. Era 
una pregunta trampa perquè ell volia tenir sempre la raó.
-Carla, l’ocell que porto amagat a les mans està viu o 
mort? -li va preguntar en Pol.
-No ho sé perquè això depèn de tu, depèn del que decidei-
xis l’ocell viurà o morirà -va dir la sàvia anciana.

Hugo Royo Marín
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Parets inaugura el nou equipament dels serveis municipals La Volta
L’edifi ci acull la comissaria de la Policia Local i els serveis destinats a l’ocupació i a la promoció econòmica

Els membres del Consistori juntament amb diversos agents de diferents cossos de seguretat 

L’Ajuntament de Parets ha inaugurat el nou equipament 
dels serveis municipals La Volta, ubicat a l’antic sector 
IVECO. L’edifi ci acull les dependències de la Policia Local, 
els serveis d’Ocupació, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC) i l’ofi cina de 
la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental.
L’acte d’inauguració va tenir lloc el dissabte 23 d’octubre i 
va comptar amb una jornada de portes obertes de l’equi-
pament perquè la ciutadania pogués visitar les instal-
lacions i conèixer els serveis que s’hi ofereixen.
L’alcalde, Francesc Juzgado, va explicar que en matèria 
de seguretat i d’ocupació l’Ajuntament hi esmerça tots els 
recursos disponibles. El nou edifi ci n’és un exemple: “In-
augurem una comissaria 3.0, a tot color, moderna i ade-
quada per donar el millor servei als paretans i paretanes”. 
En aquest sentit, l’alcalde va recordar que, pròximament, 
la Policia Local incrementarà la seva plantilla amb dos 
agents i va adquirir el compromís públic d’ampliar el cos 
l’any vinent amb noves incorporacions. Juzgado va agrair 
la tasca de tot el personal municipal: “El vostre èxit serà 
el de tots”, va dir.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, va destacar que “el 
nou equipament millora la vida de les persones de Parets, 
la nostra màxima prioritat”. La vicealcaldessa va subrat-
llar-ne els avantatges: “Avui disposem d’un Parets més 
modern, ja que el nou edifi ci compta amb millors tecno-
logies centrades en smartcity. També tenim un Parets més 
sostenible perquè s’han incorporat elements que afavo-
reixen el procés mediambiental i un Parets més accessible 
perquè s’han dissenyat estructures que faciliten l’entrada 
de tota la ciutadania. Finalment, gaudim d’un municipi 
més equilibrat perquè podem disposar de múltiples ser-
veis a diferents barris”.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc de la Torre, 
va agrair la tasca de la Policia Local: “Sou un exemple a 
seguir, sou els que vetlleu pel més important de tot: pel 
civisme i la seguretat del nostre poble”. De la Torre també 

va donar les gràcies a la dedicació del cos de Protecció 
Civil: “Esteu sempre a tot arreu i al servei de tothom”. 
Per acabar, el regidor va llançar una petició de compro-
mís a tota la ciutadania i forces polítiques: “En matèria 
de seguretat hem d’anar tots a l’una, la seguretat està 
per damunt de tot”.
El regidor de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa 
i Indústria, i Formació, Antoni Fernández, va destacar la 
localització del nou equipament, ja que els serveis que 

vetllen pel foment de l’ocupació i el teixit econòmic del 
municipi es troben en un espai ideal per donar suport a 
empreses i indústries. El regidor també va explicar que 
l’edifi ci disposa de sales que permeten una millor aten-
ció als usuaris. A més, Fernández aplaudia la ubicació de 
l’ofi cina de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès 
Oriental en el mateix edifi ci, que permet establir noves 
sinergies per a la creació de llocs de treball i creixement 
empresarial.

Els robatoris amb força a Parets baixen un 64%

Parets ha registrat un descens general en gran part dels 
fets delictius, segons es desprèn de la darrera Junta Local 
de Seguretat celebrada el 23 d’octubre. La Junta va estar 
presidida per l’alcalde, Francesc Juzgado, i va comptar 
amb la presència del subdelegat del Govern d’Espanya a 
Barcelona, Carlos Prieto, i amb el delegat Territorial del 
Govern de la Generalitat a Barcelona, Antoni Morral, entre 
altres autoritats vinculades als cossos de seguretat de 
l’Estat espanyol i  el govern català. 
El període analitzat per la Policia Local, l’ABP de Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, ha estat en-
tre el gener i el setembre de 2019 i el mateix període de 
2021. L’any 2020 no ha estat objecte d’anàlisi, ja que les 
dades s’han vist afectades per causa de la pandèmia de 
COVID-19. Els responsables de la Guàrdia Civil i la Policia 
Nacional també van presentar les dades de les interven-
cions que han dut a terme a la població en funció de les 
seves competències, i coordinats amb la Policia Local.

Algunes de les dades més signifi catives que es van donar 
a conèixer durant la reunió, han estat el descens d’un 80% 
en els delictes contra la seguretat del trànsit; la baixada 
d’un 64% dels robatoris amb força; els robatoris en interi-
or de vehicles amb un -40%; els robatoris en establiments 
en un -26%; o l’obertura de diligències per conduir sense 
permís, que han caigut un 57%. Pel que fa a les detenci-
ons, hi ha hagut una davallada d’un 2,5%. En aquest cas, 
la Policia Local de Parets ha fet un 67% de les detencions, 
i el cos de Mossos d’Esquadra un 33%. També és notable 
el descens en els delictes d’ordre públic, que han baixat 
un 50%. 
Si bé és cert que els fets delictius han disminuït en gene-
ral, alguns han patit un increment, com ara les estafes, 
que han pujat un 26,7% o els petits furts, que han aug-
mentat un 25%. La mitjana d’accidentalitat al municipi 
es manté estable amb 88 accidents, dels quals se n’ha 
detectat un de greu.

L’alcalde, Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc de la Torre, amb els cossos de seguretat de l’Estat espanyol i el govern català

I TAMBÉ...

La Policia Local organitza diverses xerra-
des sobre la nova ordenança de mobilitat 
als instituts de Parets
La Policia Local de Parets ha visitat els instituts del 
municipi, l’Insitut La Sínia i l’Institut Torre Malla, 
per fer diverses xerrades sobre la nova ordenança 
de mobilitat, aprovada recentment, a l’alumnat de 
3r i 4t d’ESO d’ambdós centres.
L’objectiu de les xerrades és informar sobre la con-
ducció del patinet elèctric i bicicletes segons la nova 
ordenança de mobilitat a Parets del Vallès. L’orde-
nança de mobilitat planteja una regulació dels Ve-
hicles de Mobilitat Personal (VMP), entre els quals 
s’inclouen els patinets elèctrics i les bicicletes. 
L’objectiu és millorar la convivència entre vianants i 
diferents tipus de vehicles a la via pública. La nova 
normativa promou la mobilitat sostenible i la segu-
retat de les persones.
Els agents de la Policia Local han destacat que, 
en relació amb els VMP, l’edat mínima de circula-
ció és de 16 anys, s’ha de circular per la calçada i 
com a màxim a 25 km/h. Només hi pot circular una 
persona per vehicle i cal utilitzar el casc. De nit és 
obligatori dur armilla reflectant i llums del davant 
i del darrere encesos i està prohibit circular amb 
auriculars o fer servir el telèfon mòbil. 
Durant les visites, la Policia Local també ha posat 
èmfasi en les infraccions a la normativa que poden 
comportar sancions lleus, de 100 euros; greus, de 
200 euros; o molt greus, de 400 euros. A més, els 
patinets elèctrics han de circular per la calçada, a 
excepció que es baixi del vehicle i es camini a peu.
Els agents també han recomanat inscriure el VMP 
al registre de l’Ajuntament, per la seu electrònica 
o a través de l’OAC, per prevenir-ne els robatoris o 
pèrdues i facilitar-ne la localització, i obtenir una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
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El Ple de l’Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment les 
ordenances fi scals pel 2022. La nova normativa congela 
la majoria d’impostos, ajusta la taxa d’escombraries i re-
dueix l’impost sobre béns immobles (IBI). El text, debatut 
a la sessió plenària del 21 d’octubre, va rebre el suport 
de l’equip de govern (PSC i Sumem Esquerres a Parets) 
i del partit Parets per la República-Junts per Catalunya, 
l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra d’Ara Parets 
Esquerra Republicana de Catalunya.
En general, les ordenances fi scals pel 2022 congelen els 
tributs municipals. La congelació d’impostos i taxes res-
pon a la voluntat de donar suport a la reactivació econò-
mica de manera que no s’augmenti la pressió fi scal a les 
activitats econòmiques i a la ciutadania.
D’entre els canvis efectuats, es planteja un augment de 
la taxa d’escombraries de 19,45 euros a l’any. Aquesta 
mesura afectarà els habitatges, els locals sense activitat 
comercial i els solars sense edifi car. Els locals amb acti-
vitats comercials en quedaran exempts. L’increment en la 
taxa d’escombraries es deu al fet que a Parets la taxa d’es-
combraries no cobreix la despesa de la gestió dels residus 
que es produeixen. A més, el municipi té una de les taxes 
més reduïdes en comparació amb les poblacions veïnes.
D’altra banda, es contempla una rebaixa del 2,5% de 
l’IBI. Des del 2020 l’Ajuntament de Parets redueix cada 
un 2,5% l’IBI amb l’objectiu d’acumular un 10% de des-
compte en aquest impost pel 2023. Així doncs, el percen-
tatge acumulat pel 2022 serà del 7,5%.
Les noves ordenances fi scals també preveuen ampliar 
el catàleg de bonifi cacions. En destaca la reducció per a 

Les ordenances fi scals pel 2022 també amplien el catàleg de bonifi cacions

L’Ajuntament congela els impostos, incentiva les 
accions mediambientals i redueix l’IBI

famílies nombroses que passa del 40 al 50%. Així mateix, 
per adequar els tributs a la legislació s’han fet diverses 
modifi cacions que obeeixen aspectes normatius, espe-
cialment per la incidència de la Llei 11/2021, del 9 de 
juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fi scal 
i per la Llei General Tributària que permet digitalitzar les 
operacions.
La regidora d’Economia i Hisenda, O’hara Valdivia, explica 
que “les ordenances fi scals defi neixen el nivell de recur-
sos de quasi dos terços de la hisenda de Parets”. La regi-
dora afi rma que pel 2022 l’equip de govern ha proposat 
“polítiques fi scals justes i progressives” amb l’objectiu 
d’establir “les eines i recursos necessaris per desenvo-
lupar polítiques que donin resposta a les demandes i ne-
cessitats dels veïns i veïnes, facilitin la dinamització socio-
cultural del municipi i impulsin la reactivació econòmica”.

Imatge de recurs de la vista aèria del municipi

I TAMBÉ...

El	19	de	novembre	acaba	el	termini	per	
sol·licitar	els	ajuts	de	600	euros	per	als	
comerços, restaurants i serveis afectats 
per	la	COVID-19
L’Ajuntament de Parets ha obert una nova línia 
d’ajuts de 600 euros adreçada a les botigues i als 
establiments del sector de la restauració i dels ser-
veis perjudicats per la pandèmia de la COVID-19. 
Amb aquest ajut 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 a establiments 
comercials, de serveis de proximitat i de restauració. 
El termini per sol·licitar els ajuts fi nalitzarà el diven-
dres 19 de novembre. Es poden consultar les bases 
de la convocatòria a parets.cat. L’ajut es pot dema-
nar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets.

Últims dies per sol·licitar les subvencions 
a l’emprenedoria
L’Ajuntament de Parets va presentar una convocatò-
ria per a la concessió de subvencions per al foment 
de l’emprenedoria, adreçades a les persones em-
prenedores i usuàries del Centre Local de Suport a 
l’Empresa, Parets Empreses, en règim de concur-
rència no competitiva. El darrer dia per sol·licitar la 
subvenció serà el dissabte 6 de novembre. L’objectiu 
dels ajuts és incentivar la nova activitat econòmica 
i l’increment de l’ocupació. La subvenció podrà ser 
de fi ns a 1.000 euros. Podeu consultar les bases de 
la convocatòria a parets.cat. El tràmit s’ha de fer en 
línia a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Parets.

L’Ajuntament de Parets contractarà 35 persones del mu-
nicipi en situació d’atur a través dels Plans d’Ocupació 
Locals. Els contractes seran de sis mesos, amb possibilitat 
de pròrroga, i començaran a principis del 2022. La convo-
catòria s’obrirà durant el mes de novembre. 
Els Plans d’Ocupació Locals tenen l’objectiu de facilitar la 
inserció laboral i millorar les competències professionals 
de les persones. Per aquest motiu, a més d’una experi-
ència de treball, inclouen formació i acompanyament en 
la recerca activa de feina. 
Per aquesta convocatòria s’oferiran 35 places agrupa-
des en nou perfi ls diferents: personal de neteja de la via 
pública i brigades de manteniment, auxiliars de la llar o 
monitors de reforç escolar, entre d’altres.

Requisits generals
Per accedir als Plans d’Ocupació Locals és necessari com-
plir els requisits següents: 
• Trobar-se en situació legal d’atur, demostrada mit-

jançant inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), com a persona demandant d’ocupació no ocu-
pada. S’admetran en el procés de selecció aquelles 
persones que estiguin en actiu amb una condició la-
boral equivalent a una jornada igual o inferior a 5 hores 
setmanals. També s’admetran les persones que esti-
guin realitzant un programa d’inserció laboral des de 
l’Ajuntament de Parets.

• Estar donat d’alta al Servei Local d’Ocupació de Parets 
del Vallès (SLOP) amb una antiguitat mínima d’1 mes. 

• No haver participat en cap pla d’ocupació municipal de 
Parets per temps superior a 2 mesos, des dels darrers 
12 mesos a partir de l’inici de presentació de la docu-
mentació per a cada convocatòria. 

• Trobar-se en situació legal per treballar a Espanya.

Places ofertes
A la present convocatòria s’ofereixen els perfi ls que es 
detallen a la taula adjunta.  

Inscripcions
Les inscripcions per participar en els nous Plans d’Ocupa-

ció Locals s’hauran d’enviar un cop s’obri la convocatòria. 
Està previst que el període per presentar les sol·licituds 
comenci al mes de novembre. 
La sol·licitud es podrà fer en línia o presencialment. Es 
recomana presentar la documentació en línia a través de 
la Seu Electrònia de l’Ajuntament de Parets amb certifi cat 
digital (paretsdelvalles.eadministracio.cat). Per fer la sol-

L’Ajuntament obre una nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local
En aquesta edició es contractaran durant 6 mesos 35 persones del municipi en situació d’atur

licitud en persona podeu descarregar-vos el formulari a la 
mateixa Seu Electrònica o recollir-lo al Servei Local d’Ocu-
pació de Parets (SLOP), carrer de La Volta 2, 1a planta, 
local 1, o a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), a la plaça 
de la Vila, 1. Podeu entregar el formulari juntament amb 
el currículum tant a l’SLOP com a l’OAC. Per fer la gestió 
cal demanar cita prèvia al 93 573 88 88.

Valorable experiència i/o formació en neteja i manteniment

Valorable experiència i/o formació en atenció al públic

Valorable experiència en neteja i en atenció a la gent gran 

Valorable experiència i/o formació en l’àmbit de neteja

Imprescindible experiència en l’àmbit de manteniment i/o construcció

Valorable: 
- Coneixements amplis d’informàtica
- Formació en CFGS en l’àmbit administratiu
- Grau en Dret o Ciències Polítiques
- Experiència administrativa en atenció al públic i/o en serveis jurídics

Valorable: 
- Coneixements d’agricultura ecològica, jardineria, botànica, conreus
- Formació i/o experiència en educació ambiental
- Formació en CFGM en jardineria i �oristeria

Valorable: 
- Grau de mestre, pedagogs/es, psicopedagogs/es
- Grau o formació en l’àrea cientí�ca/tecnològica, d’arts o humanitats
- Estudiants d’últims cursos universitaris
- Màster en formació professorat educació swecundària o batxillerat
- Nivell mitjà d’anglès
- Títol de director/a o monitor/a de lleure
- Experiència docent, en escola o classes particulars
- Experiència com a monitor/a en esplais o casals

Valorable: 
- Grau o llicenciats/es en pedagogia, en psicologia, en àrea 
cientí�ca/tecnològica, en àrea d’arts i humanitats
- Màster en formació professorat educació secundària o batxillerat
- Nivell mitjà d’anglès 
- Títol de director/a o monitor/a de lleure
- Experiència docent, en escola o classes particulars
- Experiència com a monitor/a en esplais o casals

Conserge/manteniment/neteja. Ref. A

Conserge atenció al públic. Ref. B

Auxiliar de la llar/neteja. Ref. C

Operari/ària de neteja i vigilància de 
parcs i jardins. Ref. D

Operari/ària de brigada de 
manteniment. Ref. E

Auxiliar administratiu/va polivalent
Ref. F

Tècnic/a en jardineria i/o horts
Ref. G

Monitor/a de reforç escolar
Ref. H

Mestre
Ref. I

1

1

3

15

4

6

1

3

1

Sense requeriment formatiu

Sense requeriment formatiu

Sense requeriment formatiu

Sense requeriment formatiu

Sense requeriment formatiu

CFGM, àmbits: 
Administratiu, Comerç i 
Màrqueting o equivalent

ESD o CFGM

CFGS

Grau de mestre o formació 
equivalent

Per�l Places Nivell d’estudis mínim Requisits i/o mèrits
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Parets presenta la 21a campanya de rebuig contra les violències masclistes 
‘Prou d’hòsties’ 

L’Ajuntament de Parets posa en marxa la 21a edició de 
la campanya ‘Prou d’hòsties’, que es durà a terme del 4 
de novembre al 13 de desembre. La campanya té l’ob-
jectiu de conscienciar sobre la magnitud i l’abast de les 
violències masclistes, que són estructurals i afecten di-
ferents vessants de la vida de les dones. Aquest any es 
posa l’accent en les dones i, especialment en les pareta-
nes, protagonistes d’algunes de les activitats previstes. 
Enguany, la campanya també estrena nova imatge. Com 
a gran novetat, la 21a edició del ‘Prou d’hòsties’ arriba 
acompanyada d’una nova campanya: #paretsamblaigual-
tat, amb la finalitat de sensibilitzar sobre les violències 
masclistes al públic adolescent i jove. 

Una programació completa i variada 
El programa de la campanya ‘Prou d’hòsties’ inclou acti-
vitats diverses, des d’espectacles de teatre fins a conta-
contes, i per a públic divers. 
La primera activitat serà el dijous 4 de novembre, a les 
19 h, al Teatre Can Rajoler, amb l’obra No solo duelen los 
golpes, de Pamela Palenciano, monologuista, comunica-
dora i activista feminista espanyola, reconeguda interna-
cionalment. El 12 de novembre, a les 19 h, es podrà veure 
l’espectacle ELLES #cosasdechicas. Per què triguen tant 
les dones quan van al bany?, al Teatre Can Rajoler. Amb-
dós espectacles són gratuïts i cal fer la reserva d’entrades 
prèviament a l’adreça espectacles.parets.cat. 
El dimarts 16 de novembre està programat el taller en 
línia Educar sense masclisme és prevenir les seves violèn-
cies, a càrrec de Carmen Ruiz Repullo, sociòloga i autora 
del llibre La historia de Pepe y Pepa i especialitzada en 
violència masclista i adolescència. La formació està adre-
çada a professionals i es pot sol·licitar més informació a 
caljardiner@parets.cat. 
La Biblioteca Can Butjosa oferirà el taller Xxxt!...És un se-
cret per a alumnes de 3r a 6è de primària. L’activitat es 
farà el dimarts 23 de novembre, de 18 a 20 h. L’aforament 
està limitat a 14 infants i cal inscripció prèvia. 
Els dies 23 i 30 de novembre, de 16 a 20 h, es farà un ta-
ller 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 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 es-
pectacles.parets.cat. 
La Biblioteca Can Rajoler ha programat una ‘Hora del con-
te especial’, que sota el títol Una ALTRA cosa, abordarà 
l’assetjament escolar. Serà el dimarts 30 de novembre, a 
les 18 h, i anirà a càrrec de Petita Companyia.
Paral·lelament, s’han organitzat altres activitats que 
completen la programació. L’exposició Retomar el vuelo. 

L’Ajuntament intensifica la sensibilització vers les violències contra les dones i el col·lectiu LGTBI+ amb la nova campanya #paretsamblaigualtat 

Et penses que és amor i és una dependència enorme, de 
la paretana Paula Roque Martínez, es podrà visitar del 3 
al 13 de desembre a la Sala d’Exposicions Can Rajoler. 
També hi haurà un taller per a pares i mares, a càrrec de 
Leonor Cantera. Per a més informació, cal trucar a Drets 
Socials al 93 573 79 79. Durant tot el mes de novembre, a 
la Biblioteca Can Rajoler es podrà visitar una exposició de 
llibres sobre la violència a l’escola i l’assetjament escolar. 
A més, entre els dies 15 i 19 de novembre, la companyia 
Raig Sol de Contes farà diverses funcions de teatre-fòrum 
Ningú més que l’altre, adreçades a l’alumnat de 5è de pri-
mària de les escoles del municipi.

Una campanya amb premis 
La campanya contra les violències masclistes ‘Prou d’hòs-
ties’ ha estat escollida en dues ocasions com a bona pràc-
tica per la Diputació de Barcelona. A més, el protocol d’ac-
tuació contra la violència masclista de l’Ajuntament de 
Parets ja va ser seleccionat pel Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004.

#paretsamblaigualtat
Per ampliar l’abast de la campanya ‘Prou d’hòsties’, les 
regidories d’Igualtat-Feminisme i LGTBI-Transversalitats 
estrenaran la campanya #paretsamblaigualtat de sensi-
bilització sobre les violències masclistes. La nova cam-
panya, destinada sobretot al públic adolescent i jove, es 
presentarà el 2 de novembre, a les 12 h, a l’exterior de 
l’Institut Torre de Malla, a l’encreuament entre l’avinguda 
de la Pedra del Diable i l’avinguda d’Espanya. La imatge de 
la campanya consta d’una sopa de lletres amb una frase 
punyent i al costat s’inclou la seva explicació. 
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a er-
radicar la violència masclista, defineix violència masclista 
com “la violència que s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de de-
sigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder 

dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans 
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, 
les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un 
dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es 
produeixen en l’àmbit públic com en el privat”. 
Per conscienciar sobre les violències masclistes els mis-
satges de la campanya es divideixen en quatre eixos:  
•	 Violència masclista en la parella: és exercida per 

part de l’home cap a la dona en relacions de parella 
o exparella. Es reconeixen diverses maneres d’exercir 
aquesta violència, com és la física, la psicològica, la 
sexual, l’econòmica i l’ambiental. Aquesta violència és 
cíclica i va en augment amb el temps.

•	 LGTBIfòbia: són totes aquelles accions i conductes 
discriminatòries i violentes produïdes per l’odi vers les 
persones del col·lectiu LGTBI (Lesbianes, Gays, Trans*, 
Bisexuals i Intersex), que provoquen conseqüències 
en el benestar psicosocial de les persones afectades.

•	 Violències sexuals: inclouen qualsevol activitat o 
contacte sexual que passi sense el consentiment de la 
víctima. Poden ser amb força física o amenaça de força. 
També poden ocórrer a causa de coacció o amenaces. 
En aquests casos se sol criminalitzar a les víctimes.

•	 Discriminacions per raó de gènere en el mercat la-
boral. Les discriminacions en el món laboral per raó 
de gènere, identitat i/o opció sexual són múltiples. 
Agrupen conceptes com la bretxa salarial, el sostre de 
vidre, l’eventualitat en la contractació de les dones, la 
segregació vertical o horitzontal o l’assetjament sexual.

•	 Corresponsabilitat. Les llars, com a reflex de la socie-
tat, poden esdevenir un lloc on les discriminacions per 
raó de gènere es manifesten clarament, per exemple, 
en el repartiment de les tasques de la llar i l’atenció a 
persones dependents, treballs feminitzats, invisibilit-
zats i no valorats econòmicament ni socialment.

La campanya es difondrà a través de suports exteriors 
arreu del municipi i de les xarxes socials de l’Ajuntament.

Imatge d’un dels cartells de la nova campanya #paretsamblaigualtat 
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L’acte es va celebrar al parc La Linera davant l’escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista

Els guanyadors de la 34a edició del Festival de la Poesia del Niu d’Art Poètic acompanyats del regidor de Cultura, Francesc de la Torre 

Parets homenatja Companys en el 81è aniversari del seu afusellament

El Niu d’Art Poètic de Parets celebra el 34è Festival de la Poesia

L’Ajuntament de Parets, juntament amb la Taula de la Me-
mòria Històrica de Parets, va retre homenatge al president 
Lluís Companys el passat 15 d’octubre, quan es comme-
morava el 81è aniversari del seu afusellament. L’acte es va 
desenvolupar al parc La Linera i va comptar amb la lectura 
del manifest institucional, seguit d’un parlament a càrrec 
d’Albert Blasco, de la Taula de la Memòria Històrica, i d’un 
recital poètic a càrrec de Ramona i Gemma Arimon, de la 
mateixa entitat, i de Miquel Molina, Jaume Anfruns, Joan 
Sala Vila, Isidre Oller i Maria Pujol, representants del Niu 
d’Art Poètic. El director de l’Escola de Música Municipal, 
Jordi Azagra, va fer l’acompanyament musical i va con-
cloure l’homenatge amb El Cant dels Ocells. 
L’alcalde, Francesc Juzgado, va destacar que Companys 
“fou essencial en la lluita de les llibertats socials i políti-
ques”. Per la seva banda, la vicealcaldessa, Casandra Gar-
cia, recordava que “a Parets, any rere any, commemorem 
la mort del president Lluís Companys perquè cada any 
recordem que al feixisme se l’ha de combatre”.

L’entitat paretana Niu d’Art Poètic va celebrar la 34a edició 
del Festival de la Poesia el passat dissabte, 23 d’octubre, 
al Teatre Can Rajoler. Dels 91 poemes que van presen-
tar-se al concurs de poesia inèdita se’n van escollir un 
total de 83. Finalment, els tres guanyadors d’aquesta edi-
ció han estat: en primer lloc. Laia Barenys, de Barcelona, 
amb El fi l; en segon lloc. Ferran Antequera, de Benissanó, 
amb Vent i, en tercer lloc, Narcís Munsó, de Maçanet de 
la Selva, amb Camins plens de rocs. En poesia visual el 
premi ha estat per a Jaume Baigual, de Sentmenat, amb 
el poema Petons de lluna.
El certamen va comptar amb la convidada Mireia Calafell, 
que després d’assolir a Parets el guardó en poesia inèdita 
l’any 2005, torna com a poeta consagrada després de diri-
gir la Setmana de la Poesia de Barcelona i assolir diferents 
premis de gran rellevància com ara el Benvingut Oliver 
2013 i el premi Lletra d’Or 2014. Durant la deliberació, el 
públic va poder assistir a l’actuació del cantant i folklorista 
català Jaume Arnella. 

José Luis Agea, alcalde de Chilluévar, i Jordi Reinoso, ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Santo Tomé, van visitar 
Parets, acompanyats de membres d’ambdós ajuntaments 
per tal d’assistir a l’acte d’homenatge a Sergi Mingote, que 
va tenir lloc el diumenge, 10 d’octubre, al parc del Sot 
d’en Barriques.
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, els va 
rebre a l’Ajuntament, acompanyat per diferents càrrecs 
electes, on es va dur a terme un intercanvi d’obsequis. 
Posteriorment, van desplaçar-se amb la resta del consis-
tori fi ns a les noves instal·lacions dels Serveis Municipals 
La Volta, per conèixer la nova comissaria i les ofi cines 
d’altres serveis com el Servei Local d’Ocupació.
El viatge va servir també per programar noves trobades i 
restablir els vincles de l’agermanament entre les pobla-
cions, donant-li un nou impuls. El projecte Hermanados-
Agermanats va néixer l’any 2013, durant el mandat de 
Sergi Mingote com a alcalde.

La paretana Ángela Rodríguez, Charo Gónzalez, i l’artis-
ta i il·lustrador paretà Iris Paris, van presentar l’agenda 
Días ExLibris. L’acte va tenir lloc el 21 d’octubre a la sala 
d’exposicions Can Rajoler. 
L’agenda conté 12 dates literàries, que equivalen als 12 
mesos de l’any, acompanyades d’il·lustracions. Entre els 
títols destacats hi trobem llibres com 1984, de George 
Orwell, La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Ver-
ne, o Ulises, de James Joyce.  Les autores destaquen que 
“ha estat una feina molt laboriosa, ja que normalment als 
llibres no apareix el dia exacte i l’any de quan està passant 
l’acció”. Els creadors expliquen que està pensada per a 
persones a qui els agrada treballar amb una agenda en 
format paper  i a tothom que gaudeix de la literatura.
L’agenda, que ha estat autoeditada, es pot comprar a tra-
vés del compte d’Instagram @clubdelornitorrinco.
La presentació de l’obra va estar amenitzada pel recone-
gut guitarrista de flamenc Paco Heredia, de Parets. 

Els tres alcaldes a la sala de plens, durant la rebuda institucional Ángela Rodríguez, Charo Gónzalez i Iris Paris, durant la presentació

I TAMBÉ...

L’Associació	Fotogràfi	ca	reprèn	el	FOTO-
GraphicParets	2021
L’Associació Fotogràfi ca Parets engega la 7a edició 
del Fotographic 2021, que se celebrarà els dies 6 i 
7 de novembre. Amb l’objectiu d’acostar les últimes 
tendències i tecnologies als afi cionats de la fotogra-
fi a, la nova edició comptarà amb una taula rodona i 
una exposició dedicada a l’alpinista i exalcalde Sergi 
Mingote. Per a més informació podeu consultar el 
cartell de la pàgina 8 d’aquest butlletí. 

3a edició del Binary Emotions Fest
El festival de música que reuneix propostes emer-
gents, Binary Emotions Fest, torna amb la tercera 
edició el pròxim dissabte, 20 de novembre. La Sala 
Basart Cooperativa acollirà els concerts de 12 a 
14.30 h i de 17 a 21 h. El cartell està format pels 
artistes locals La Cuarta Pared, Uri Beer i AlCarrer! 
i el completen els vallesans Romantica II, Zesc, La-
Mistral, de Mollet del Vallès, Acústics amb Ànima 
i Vancouver Undercover, de Barcelona. Per assis-
tir-hi, al festival cal comprar l’entrada prèviament a 
bef2021.eventbrite.es.

Èxit d’assistència a les Jornades Europe-
es	del	Patrimoni	2021
Una cinquantena de persones han assistit a les 
Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa del 
Consell d’Europa i la Comissió Europea que se cele-
bra ininterrompudament a Catalunya des del 1991. 
Aquest mes d’octubre  les jornades proposaven dife-
rents accions com una visita guiada a les pintures de 
l’antiga Tipel, un recorregut al conjunt escultòric de 
l’Església de Sant Esteve i un itinerari pel Barri Antic.

Visita dels alcaldes de 
Chilluévar i Santo Tomé

Es presenta l’agenda 
literària  Días Exlibris
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El Cementiri Municipal de Parets disposarà d’un espai 
destinat a les pèrdues durant la gestació o el part i un al-
tre dedicat a conservar l’esfera de l’antic rellotge de l’edi-
fi ci consistorial. L’Ajuntament obrirà aquests nous espais 
coincidint amb la diada de Tots Sants, l’1 de novembre. 

Nou espai per al dol gestacional 
Parets dedicarà un espai del Cementiri per visibilitzar els 
nadons morts en l’embaràs o en néixer. La mort perinatal 
és encara avui un tema tabú que sovint es viu en silenci. 
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol que les famílies 
que han de passar aquest dol tinguin un espai de sepul-
tura per als seus fi lls. A l’espai hi ha una olivera amb una 
placa on s’hi pot llegir el text següent: “En record dels 
infants que vam portar al ventre, però mai vam arribar a 
conèixer. Fins el més petit dels peus té el poder de deixar 
empremtes eternes en aquest món”.

L’antic rellotge de l’Ajuntament lluirà al Cementiri
L’esfera de l’antic rellotge de la façana de l’edifi ci con-
sistorial, lluirà, després de la restauració que ha dut a 
terme l’artista Iris Paris, a la façana de l’edifi ci principal 
del Cementiri. Aquesta esfera era la part visible del rellot-
ge públic que es va instal·lar a la façana de l’Ajuntament 
el 1949. La seva maquinària funcionava amb el sistema 
Morez, tenia corda per a vuit dies i tocava els quarts i 
les hores en punt. Durant molts anys, hi va haver un tre-
ballador encarregat del seu bon funcionament. Després 
d’algunes actualitzacions del seu mecanisme, el rellotge 
va ser substituït per un altre amb dispositiu automatitzat.

Activitats amb motiu de Tots Sants
El dilluns 1 de novembre, Parets celebrarà la diada Tots 
Sants amb un acte al Cementiri. La celebració, dedicada 
al record dels avantpassats, començarà a les 12.05 h. Es 
farà la descoberta de la placa del poema La casa, de Joan 
Margarit, mort el febrer del 2021; un recital de poemes a 
càrrec dels membres del Niu d’Art Poètic; i un concert del 
duet format per Àlvar Llussà (violí) i Jordi Azagra (piano). 

El Cementiri dedica un espai per als nonats i un per 
conservar l’esfera de l’antic rellotge de l’Ajuntament 

El darrer cap de setmana d’octubre Parets celebrarà la 
Castanyada als Casals Municipals de Gent Gran de Parets. 
També s’organitzaran activitats per als infants i joves al 
Casal de Joves Cal Jardiner. 

Bingo especial Castanyada per a la gent gran 
El pròxim divendres, 29 d’octubre, se celebrarà el bingo 
especial per la Castanyada d’enguany i també se sortejarà 
una panera entre totes les persones assistents. Al Casal 
Sant Jordi i el Casal Ca n’Oms, l’activitat començarà a les 
16 h, mentre que al Casal Asoveen es farà a partir de les 
18 h. Es respectaran totes les mesures de seguretat i pre-
venció per la COVID-19. En aquest sentit, l’aforament serà 
limitat i per participar-hi s’haurà de fer inscripció prèvia 
a cada casal.

Castanyada	terrorífi	ca	al	Casal	de	Joves	Cal	Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner acollirà la Castanyada ter-
rorífi ca adreçada als joves del municipi el pròxim dissabte, 
30 d’octubre, a partir de les 17 h. L’equip de Cal Jardiner 
organitzarà l’escape room ‘Parets Psycho’ i tallers infan-
tils a l’exterior del Casal per als més petits. Per motiu de 
seguretat, cal inscriure’s prèviament enviant un correu 
electrònic, fi ns al 28 d’octubre, a l’adreça electrònica cal-
jardiner@parets.cat.

Una edició anterior de la Castanyada a Cal Jardiner

Parets celebra de nou la 
Castanyada

Horari especial del Cementiri Municipal per Tots 
Sants
• Del 25 al 29 d’octubre: de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
• 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre: de 10 a 18 h
• 2 de novembre: tancat

Servei de bus gratuït al Cementiri Municipal
L’Ajuntament oferirà un servei de bus gratuït el dia 
1 de novembre de 8 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h. 

Nou espai al Cementiri Municipal per al dol gestacional

L’antic rellotge de la façana de l’Ajuntament situat al Cementiri
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Aquest mes d’octubre ha tingut lloc la reunió de consti-
tució del Consell Municipal de la Gent Gran de Parets, un 
òrgan que té la funció de recollir propostes i promoure 
accions que contribueixin a la millora de la qualitat de 
vida dels majors de 65 anys. 
El Consell Municipal de la Gent Gran està format per dos 
representants de cada casal; quatre ciutadans escollits 
per consens dels grups polítics; l’alcalde; la regidora de 
Gent Gran; un representant de cada grup polític; i el se-
cretari de l’Ajuntament.
L’alcalde, Francesc Juzgado, considera que la constitució 
del Consell “és una aposta important per no malbaratar 
l’experiència i els coneixements d’aquest òrgan amb l’ob-
jectiu que ens traslladin propostes noves i de millora per-
què des de l’Ajuntament les considerem i anem millorant 
la vida de la gent gran del municipi”. La regidora de Gent 
Gran, Maria Gorina, explica que durant la primera sessió 
“hem observat que els representants estan molt actius, 

Es constitueix el Consell Municipal de la Gent Gran

Representants del Consell Municipal de la Gent Gran 

I TAMBÉ...

Comença la vacunació contra la grip
El Departament de Salut ha iniciat la campanya de 
vacunació contra la grip aquesta setmana. L’Ajunta-
ment col·labora amb el CAP i cedeix un espai mu-
nicipal per fer la vacunació. Així, a Parets hi ha dos 
punts on vacunar-se: al CAP i a la Sala Basart Co-
operativa, a la plaça de la Vila, s/n. Per vacunar-se 
cal reservar cita prèvia al web citasalut.gencat.cat 
o trucar al telèfon 93 326 89 01.

Parets amb la lluita del càncer de mama
L’Associació Parets Contra el Càncer, amb motiu del 
Dia Mundial contra el Càncer de Mama (19 d’octu-
bre), va programar una sèrie d’actuacions musicals 
i de dansa el 22 d’octubre a la Sala Basart Cooperti-
va. Enguany, l’entitat no celebrarà el tradicional so-
par anual per garantir la seguretat dels participants.

Playback i teatre amb la Marató de TV3
El 20 de novembre, els participants al taller de 
teatre de l’Asoveen, amb la col·laboració del Ca-
sal Ca n’Oms, presentaran l’obra Qui no arrisca, no 
pisca, que es farà al Teatre Can Rajoler, a les 18 h. 
L’entrada, al preu de 3 euros, servirà com a donatiu 
per la Marató de TV3, que enguany estarà dedicada 
a la salut mental. D’altra banda, el grup de playback 
La il·lusió no té edat, amb el Casal Ca n’Oms, tam-
bé ha previst participar en la Marató de TV3 amb 
l’espectacle Ja hi tornem a ser. Serà el 27 de no-
vembre, a les 17 h, al Teatre Can Rajoler. La venda 
d’entrades per ambdós espectacles serà a partir del 
2 de novembre als Casals Municipals de Gent Gran.

Torna la coral i els balls als casals 
El grup de cant coral torna al Casal Sant Jordi a 
partir del 4 de novembre. Les sessions es faran els 
dijous de 17 a 18.30 h. Les inscripcions es poden fer 
al Casal Sant Jordi, al telèfon 93 562 26 38  o per 
Whatsapp al 691 367 695. A partir del 30 d’octubre 
també es recuperen les sessions de ball als casals.

Parets amb la salut mental
Amb l’objectiu de commemorar el Dia Mundial de la Salut 
Mental, que se celebra el 10 d’octubre, Parets ha viscut 
un conjunt d’activitats que s’allargaran fi ns al novembre. 

Nova	exposició	d’art	i	fotografi	a		
El Centre Cultural Can Rajoler acollirà una exposició d’art i 
fotografi a que es podrà veure del 5 al 21 de novembre. La 
inauguració es farà el mateix divendres, 5 de novembre, 
a les 17 h. 20 anys: I per què no? Som iguals i Tarda de 
colors donen nom a la mostra on es recullen els 20 anys 
d’història del Centre de Rehabilitació Comunitària de la 
Fundació Sanitària Mollet (FSM) i els quadres de pintura a 
l’oli i acrílic realitzats al Club Social La Llum de la Fundació 
Salut Mental Catalunya.

Implicació compartida
A l’octubre, l’Ajuntament va impulsar la lectura del ma-
nifest i un programa especial de ràdio a RAP107 amb la 

participació de persones vinculades al Centre de Salut 
Mental de la FSM, entre d’altres activitats organitzades 
en col·laboració amb la Taula Vallesana de Salut Mental i 
Addiccions (TVSMiA) i l’equip del CAP. 

amb moltes ganes de treballar, presentar propostes i ide-
es, que era el que nosaltres esperàvem. A mi m’agradaria 
que tothom aportés, debatés i pogués treballar pels avis 
i les àvies”.

La regidora Gemma Garcia i la vicealcaldessa Garcia en el manifest

ENTRADALLIURE

PARETSDELVALLÈS

OLYMPIC

YEAR

6 • 7
NOV

s p o r t s  p h o t o g r a p h y  f e s t i va l

02021
FEDERACIÓ CATALANA

DE FOTOGRAFIA

8ªEDICIÓ

VIII EDICIÓ DEL FESTIVAL FOTOGRÀFIC DEL VALLÈS ORIENTAL

                                                     6 de novembre 2021
Plaça de la Vila
·10:30  Inauguració FOTOgraphicParets2021                .
Sala Cooperativa
·11:00 Taula rodona 
          “EVOLUCIÓ DE LA FOTOGRAFIA ESPORTIVA DINS DEL CONTEXT ACTUAL”
·15:30 Projecció i entrega de premis del  “I Concurs de fotografia d'estiu”
·16:00 Taula rodona 
           “SERGI MINGOTE: UN ESPORTISTA MULTIDISCIPLINARI”
                                                     7 de novembre 2021
Plaça de la Vila
·De 10:30 a 13:00 SHOOTING “III CONCURS FOTOgraphicParets2021"
                                                          EXPOSICIONS
Plaça de la Vila
·GEGANTS de Jordi Cotrina
·UN ESPORTISTA MULTIDISCIPLINARI - SERGI MINGOTE
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E n quines  c omunitats  és  més  c ar heretar?
La C omunitat V alenciana és  la regió més  cara per heretar, es  paga fins  a 14 vegades  més  que a Madrid.
T anmateix, això varia segons  l'herència. V egem-ho!

Assegurança de Decés:

T els .:   93 573 08 77 / 640 61 53 08
Web: lagermandat.org / Mail:  info@ lagermandat.cat
Avgda. Lluís  C ompanys , 2. Local 1 (P arets  del V allès )

Assegurança de Salut d’Adeslas

37,53 €/mes
tot inclòs

sense coopagaments

+

Assegurança Jurídica telefònica i Assistència de Viatge d’ARAG

www.arag.es/blog

FES-TE'N SOCI DE LA GERMANDAT 
I GAUDEIX DE:   

Informa't a:

+
Més informació al B log d'Arag:

S om una E ntitat s ens e afany de luc re
experts  en as s eguranc es  de dec es s os .

G arantim la tranquil.litat de la teva família
en els  moments  que més  ho nec es s iten.

Quadre Mèdic amb més  de 43.000 profess ionals
i 1.100 centres  d’atenció mèdica.
Molt a prop teu: C entre Mèdic i Dental P arets

La G ermandat

Més que Assegurances  de Decés

I TAMBÉ...

Recta final dels treballs de millora de 
l’enllumenat dels parcs del Cementiri
L’Ajuntament millorarà l’enllumenat dels parcs gran 
i petit del Cementiri, al carrer de Sant Valerià. En els 
pròxims dies, els veïns gaudiran d’una nova llumi-
nària que permetrà un estalvi econòmic i energètic.  

El servei de neteja incorpora una nova 
màquina netejadora d’aigua a pressió
L’àrea de Via Pública ha adquirit una nova màquina 
per netejar amb aigua a pressió els carrers, places 
i parcs del municipi. La nova màquina permet com-
binar neteges a alta i baixa pressió.

Tractament contra les plagues de rates i 
les paneroles en el clavegueram
L’Ajuntament de Parets ha fet un tractament de des-
ratització i desinsectació al municipi. Les tasques 
s’han fet aquest mes d’octubre i han servit per con-
trolar les rates i les paneroles en el clavegueram. 
S’ha actuat a 350 pous. L’Ajuntament duu a terme 
aquests tractaments contra rosegadors i insectes 
de forma sistèmica, al marge d’accions puntuals. 

Ajuts per a la rehabilitació de façanes
La convocatòria per sol·licitar ajuts per a la rehabi-
litació de façanes fi nalitzarà el 31 d’octubre. L’ob-
jectiu de les subvencions és fi nançar projectes per 
millorar l’aspecte de les façanes del municipi, amb 
actuacions de pintat. Els ajuts assumeixen el 50% 
de la despesa, amb un màxim de 4.000 euros. 

L’Ajuntament demana ser una àrea amb 
preu de lloguer controlat
L’Ajuntament de Parets sol·licitarà a la Generalitat 
incloure el municipi dins l’àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, segons la Llei 11/2020, de contenció de 
rendes de lloguer d’habitatges. La proposta es va 
aprovar per Ple amb tots els vots dels grups polítics, 
a excepció de Ciutadans, que va abstenir-se. 

El Barri Antic recupera el centre històric

L’Ajuntament de Parets va presentar les reformes dels 
carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora en un acte celebrat 
el 26 de setembre. Les obres executades en aquestes vies 
han servit per recuperar el nucli històric del municipi i in-
vertir la prioritat entre vehicles i vianants per crear espais 
de proximitat i de relació entre veïns i veïnes.
Els carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora s’han pavimen-
tat de nou. La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, explica 
que “al carrer de Ferrer i Guàrdia s’hi ha fet un acabat 
amb pòrfi r, una pedra molt bonica, resistent i magmàtica, 
provinent de volcans. En canvi, els acabats del carrer de 
l’Aurora són iguals que el carrer de la Travessera perquè 
són dues vies paral·leles”. A més, la regidora destaca que 
s’ha senyalitzat la part de la vorera per distingir-la de la 
calçada.
Entre les actuacions dutes a terme també s’ha renovat la 
xarxa de clavegueram i s’ha soterrat part del cablejat aeri 
dels subministraments de llum, telèfon i fi bra. Finalment, 

La inauguració dels carrers va comptar amb diversos tallers i activitats infantils a càrrec de LabCreatiu

s’ha canviat el mobiliari urbà i s’ha fet una millora de l’en-
jardinament per dotar l’espai de més verd.
Les obres han anat a càrrec de l’empresa Servidel, SLU 
per un import de 395.776 euros, IVA inclòs.

Nou aparcament a l’avinguda de Lluís Companys
Amb motiu de les obres per recobrar el Barri Antic, s’han 
eliminat algunes places d’aparcament. Per això, l’Ajunta-
ment preveu habilitar un pàrquing a l’avinguda de Lluís 
Companys, a l’altura del carrer Major.

Recuperació del centre històric
Les reformes dels carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora 
corresponen a la tercera fase de la reurbanització i remo-
delació del Barri Antic. El 2017 va començar el projecte 
per recuperar el centre històric. A la primera fase, les 
obres es van fer als carrers de Travessera i de Barcelona 
i a la segona fase, al carrer Major.

L’Ajuntament ha inaugurat les obres de la darrera fase de remodelació als carrers de Ferrer i Guàrdia 
i de l’Aurora



L’Ajuntament de Parets i Onat Foundation van retre homenatge a 
l’alpinista paretà i exalcalde del municipi, Sergi Mingote, que va 
perdre la vida el passat 16 de gener quan intentava fer el cim del K2. 
L’acte va tenir lloc al parc del Sot d’en Barriques en el marc de la 
Primera Diada de l’Esport i la Cultura Inclusiva, una iniciativa sorgida 
de la voluntat de commemorar la �gura de Sergi Mingote per la seva 
trajectòria en l’àmbit esportiu, cultural, polític i social. Mingote va 
coronar onze vuitmils, va impulsar diverses iniciatives solidàries i va 
ser alcalde de Parets entre el 2011 i el 2018.
L’acte de record va comptar amb la participació del ministre de Cultu-
ra i Esport, Miquel Iceta, que va destacar: “Estic segur que en Sergi 
estaria content d’aquest acte perquè hi ha la família, perquè hi ha els 
amics, perquè hi ha les entitats, perquè ho fem a Parets i perquè ho 
fem de cor”. Iceta va a�rmar: “Ser present avui a Parets és un deure 
de memòria envers l’amic, envers el company, i un reconeixement a 
tots aquells que l’heu estimat i heu tingut el privilegi de treballar amb 
ell, particularment a les entitats dedicades a l’esport i a la cultura 
inclusiva”.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va agrair “l’esforç de tantes 
persones perquè puguem retre homenatge a una persona única, 
diferent i especial que va portar Parets molt lluny i molt alt”. L’alcalde 
va recordar Sergi Mingote “per la seva capacitat de liderar tot el que 
imaginava i somiava” i va explicar que sempre deia: “els límits només 

són als nostres caps, somia gran i vola alt”. Juzgado va dir que 
Mingote va ser “un grandíssim alpinista i esportista, que va destacar 
en totes les etapes i àmbits de la seva vida: en els seus orígens, com 
a sindicalista, durant la seva trajectòria política, i sempre com a espor-
tista multidisciplinar”. L’alcalde de Parets també manifestava que 
Parets seguirà sent un referent en matèria esportiva i de defensa dels 
valors de l’esport i la inclusió. L’alcalde va comunicar que la població 
de Missirah, al Senegal, atorgava la condició de ciutadà honorari a 
Sergi Mingote pel seu compromís humanitari.
El president d’Onat Foundation, Francesc Colomé, va explicar que 
Sergi Mingote va ser el fundador i president d’Onat Foundation, que 
té com a objectiu fomentar i promoure l’esport inclusiu dins dels 
col·lectius amb discapacitat física, sensorial i de diversitat funcional. 
Colomé manifestava que “(a la fundació) ens has deixat orfes, però els 
patrons d’Onat t’assegurem que seguirem el teu llegat, amb el que 
tenies plani�cat, i amb nous projectes”.
Míriam Roset, la dona de Sergi Mingote, cloïa l’acte amb paraules 
d’agraïment, especialment per a les entitats, les quals, en paraules del 
seu marit, eren “l’essència del poble”. Roset va quali�car l’homenatge 
com a “un dia de retrobament amb el seu poble i els seus amics” i 
destacava que Mingote “va viatjar pels cinc continents, però el seu 
racó de pau era casa seva, Parets”. 

Una escultura per recordar l’esportista i exalcalde, Sergi Mingote
L’acte institucional va concloure amb la descoberta d’una escultura en 
homenatge a Sergi Mingote. L’obra, de Carles Vives, quedarà exposada en 
el mateix parc del Sot d’en Barriques.

L’acte d’homenatge també va comptar amb les intervencions del presi-
dent de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi 
Merino; el medallista paralímpic, Miguel Luque; els pares de l’Arnau i 
impulsors de La Lluita d’Arnau, Irene Navarro i Oliver Martínez. També hi 
van prendre part diverses personalitats del món esportiu, polític i sindical 
com el cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, o el 
secretari general de la UGT, Pepe Álvarez. Entre els alcaldes i regidors 
que van assistir a la commemoració en destaquen els alcaldes i els 
representants dels municipis de Chilluévar i Santo Tomé, viles agermana-
des amb Parets.
La jornada també va servir per lliurar els guardons dels II Premis Inclusius 
de l’Esport Català. Durant el matí es van celebrar concerts, exhibicions i 
activitats de caràcter divers. També es van instal·lar carpes de diferents 
entitats que van estar vinculades amb Sergi Mingote. A la Primera Diada 
de l’Esport i la Cultura Inclusiva hi van participat les entitats següents: 
ACTIVA’T, APINDEP Ronçana SCCL, Aprenem, Associació Catalana 
Síndrome Williams, Associació de Musicoterapeutes i Arterapeutes de 
Catalunya, Associació Triple, Centre d’Estudis Musicals Maria Gréver, 
Centre Excursionista Parets, Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, Fundació Vallès Oriental, Fundació Viver de Bell-lloc, ProDan-
sa, Rodamunt i Sincrogestió.

L’Ajuntament de Parets va fer una recepció institucional al ministre de 
Cultura i Esport, Miquel Iceta. L’alcalde, Francesc Juzgado, i el Consistori 
de Parets van rebre el ministre abans de la seva participació en l’acte 
d’homenatge a Sergi Mingote. A la sala de plens de l’Ajuntament, el 
ministre va signar el Llibre d’Honor de Parets i se li va fer entrega d’una 
reproducció en ceràmica de la façana de l’edi�ci consistorial, de 
l’escultor Carles Vives.

10 octubre 2021
Parc del Sot d’en Barriques



L’Ajuntament de Parets i Onat Foundation van retre homenatge a 
l’alpinista paretà i exalcalde del municipi, Sergi Mingote, que va 
perdre la vida el passat 16 de gener quan intentava fer el cim del K2. 
L’acte va tenir lloc al parc del Sot d’en Barriques en el marc de la 
Primera Diada de l’Esport i la Cultura Inclusiva, una iniciativa sorgida 
de la voluntat de commemorar la �gura de Sergi Mingote per la seva 
trajectòria en l’àmbit esportiu, cultural, polític i social. Mingote va 
coronar onze vuitmils, va impulsar diverses iniciatives solidàries i va 
ser alcalde de Parets entre el 2011 i el 2018.
L’acte de record va comptar amb la participació del ministre de Cultu-
ra i Esport, Miquel Iceta, que va destacar: “Estic segur que en Sergi 
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L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va agrair “l’esforç de tantes 
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va recordar Sergi Mingote “per la seva capacitat de liderar tot el que 
imaginava i somiava” i va explicar que sempre deia: “els límits només 

són als nostres caps, somia gran i vola alt”. Juzgado va dir que 
Mingote va ser “un grandíssim alpinista i esportista, que va destacar 
en totes les etapes i àmbits de la seva vida: en els seus orígens, com 
a sindicalista, durant la seva trajectòria política, i sempre com a espor-
tista multidisciplinar”. L’alcalde de Parets també manifestava que 
Parets seguirà sent un referent en matèria esportiva i de defensa dels 
valors de l’esport i la inclusió. L’alcalde va comunicar que la població 
de Missirah, al Senegal, atorgava la condició de ciutadà honorari a 
Sergi Mingote pel seu compromís humanitari.
El president d’Onat Foundation, Francesc Colomé, va explicar que 
Sergi Mingote va ser el fundador i president d’Onat Foundation, que 
té com a objectiu fomentar i promoure l’esport inclusiu dins dels 
col·lectius amb discapacitat física, sensorial i de diversitat funcional. 
Colomé manifestava que “(a la fundació) ens has deixat orfes, però els 
patrons d’Onat t’assegurem que seguirem el teu llegat, amb el que 
tenies plani�cat, i amb nous projectes”.
Míriam Roset, la dona de Sergi Mingote, cloïa l’acte amb paraules 
d’agraïment, especialment per a les entitats, les quals, en paraules del 
seu marit, eren “l’essència del poble”. Roset va quali�car l’homenatge 
com a “un dia de retrobament amb el seu poble i els seus amics” i 
destacava que Mingote “va viatjar pels cinc continents, però el seu 
racó de pau era casa seva, Parets”. 

Una escultura per recordar l’esportista i exalcalde, Sergi Mingote
L’acte institucional va concloure amb la descoberta d’una escultura en 
homenatge a Sergi Mingote. L’obra, de Carles Vives, quedarà exposada en 
el mateix parc del Sot d’en Barriques.

L’acte d’homenatge també va comptar amb les intervencions del presi-
dent de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi 
Merino; el medallista paralímpic, Miguel Luque; els pares de l’Arnau i 
impulsors de La Lluita d’Arnau, Irene Navarro i Oliver Martínez. També hi 
van prendre part diverses personalitats del món esportiu, polític i sindical 
com el cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, o el 
secretari general de la UGT, Pepe Álvarez. Entre els alcaldes i regidors 
que van assistir a la commemoració en destaquen els alcaldes i els 
representants dels municipis de Chilluévar i Santo Tomé, viles agermana-
des amb Parets.
La jornada també va servir per lliurar els guardons dels II Premis Inclusius 
de l’Esport Català. Durant el matí es van celebrar concerts, exhibicions i 
activitats de caràcter divers. També es van instal·lar carpes de diferents 
entitats que van estar vinculades amb Sergi Mingote. A la Primera Diada 
de l’Esport i la Cultura Inclusiva hi van participat les entitats següents: 
ACTIVA’T, APINDEP Ronçana SCCL, Aprenem, Associació Catalana 
Síndrome Williams, Associació de Musicoterapeutes i Arterapeutes de 
Catalunya, Associació Triple, Centre d’Estudis Musicals Maria Gréver, 
Centre Excursionista Parets, Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, Fundació Vallès Oriental, Fundació Viver de Bell-lloc, ProDan-
sa, Rodamunt i Sincrogestió.

L’Ajuntament de Parets va fer una recepció institucional al ministre de 
Cultura i Esport, Miquel Iceta. L’alcalde, Francesc Juzgado, i el Consistori 
de Parets van rebre el ministre abans de la seva participació en l’acte 
d’homenatge a Sergi Mingote. A la sala de plens de l’Ajuntament, el 
ministre va signar el Llibre d’Honor de Parets i se li va fer entrega d’una 
reproducció en ceràmica de la façana de l’edi�ci consistorial, de 
l’escultor Carles Vives.

10 octubre 2021
Parc del Sot d’en Barriques



 28 d’octubre de 202112 ACTUALITAT

ADULTS · TARDOR 2021

SESSIONS
D’ASTRONOMIA

29 d'octubre 
19.45 h Acte de descobe�a de la 
placa commemorativa que dona el 
nom de Josep M. Mauri a 
l'observatori astronòmic de Parets
20.00 h Inici de la sessió 
d'astronomia
Audiovisual: "Els telescopis"
Observació de Júpiter, Saturn i 
Andròmeda 

12 de novembre - 19 h 
Audiovisual: "El Sistema Solar"
Observació de la Lluna, Júpiter i 
les Plèiades

3 de desembre - 17 h  
Audiovisual: "Estrelles de colors"
Observació d’Orió, les Plèiades 
i Andròmeda

Adreçades a grups familiars, 
amb nens a partir de 6 anys

26 de novembre - 18 h
Audiovisual: 
Els telescopis que tenim a 
l'espai "El Sistema Solar"
Observació de Júpiter i Saturn

17 de desembre - 18 h
Audiovisual: 
"L'estrella de Betlem"
Observació de l'estel doble 
Almach, Orió, les Plèiades
i Andròmeda

Adreçades a grups familiars, Adreçades a grups familiars, 

infantilinfantilinfantilinfantilinfantilAstron    miaAstron    miaAstron    miaAstron    miaAstron    miaAstron    miaSessions

UNA VEGADA RESERVADA L'ACTIVITAT I DEGUT AL NOMBRE LIMITAT DE PLACES
CAL CONFIRMAR L'ASSISTÈNCIA 2 DIES ABANS DE LA SESSIÓ
En cas de condicions meteorològiques adverses, s’ajornarà l'activitat.
Cal recordar que en totes les activitats s'hauran de respectar les mesures d'higiene i 
seguretat estable�es per les autoritats sanitàries per la prevenció de la COVID-19

ADREÇADES A PÚBLIC ADULT
A PARTIR DELS 16 ANYS

PREU: Gratuït
INFORMACIÓ: Escola de la Natura
Carrer Galende12 / Tel. 93 562 17 94 
a/e: escola.natura@parets.catD-19

INSCRIPCIONS:
web: escolanatura.parets.cat
PLACES LIMITADES

PR
O

G
RA

M
A

C
IÓ

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

SORTIDES
17 de desembre  
So�ida nocturna per la ruta de les salamandres
Lloc: Escola de la Natura / Horari: 20 h

TAULA DE TREBALL PEL CANVI CLIMÀTIC

Cal recordar que en totes les activitats s'hauran de respectar les mesures d'higiene i 
seguretat estable�es per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19

L'activitat s'anul·larà si no 
s'arriba a un número mínim 
d'inscripcions

PLACES
LIMITADES

TA
RD

O
R 

20
21

TALLERS
19 de novembre
Taller d'olis i ungüents medicinals
Lloc: Escola de la Natura / Horari: de 17.30 a 20 h

20 de novembre
Visita d'identificació de plantes al jardí botànic de 
l'espai Parets amb flors
Lloc: Espai Parets amb flors / Horari: d'11 a 13 h

21 de novembre
Matinal de plantació de plantes remeieres a l'espai 
de Can Serra
Lloc: Can Serra / Horari: d'11 a 13 h

24 de novembre
Parets, els arbres i les estratègies de biodiversitat 
de la Unió Europea per al 2030
Lloc: Escola de la Natura / Horari: de 18 a 19.30 h 

SETMANA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
Del 23 al 30 de novembre
Exposició de residus a Can Rajoler «Reduïm residus»
Lloc: Can Rajoler

Comença la campanya d’esporga de l’arbrat de la 
via pública

Els treballs de poda de l’arbrat viari i dels espais verds 
públics s’iniciaran el dimarts 2 de novembre. L’esporga 
d’hivern afectarà més de 3.000 arbres i es preveu que 
tingui una durada de 8 setmanes. 
El servei de poda inclou la recollida de brancatge i de les 
restes, la neteja, l’escombrada, la càrrega i el transport 
fi ns a l’abocador autoritzat o planta de compostatge i/o 
trituració.
La modalitat d’esporga s’ha planifi cat d’acord amb la ti-
pologia de cada arbre, tenint en compte el seu estat fi si-
ològic i els condicionants de la seva ubicació. Per aquest 
motiu, primer s’esporgaran les troanes que ja tenen els 
fruits madurs i estan situades en carrers més concorre-
guts. Així, la poda es començarà als carrers de Sant Ma-
teu, del consell de Cent i de Berenguer, continuarà per la 
zona del parc del Sot d’en Barriques i el barri del Cerdanet 
i, posteriorment, seguirà a la resta del municipi.
D’altra banda, durant la campanya d’esporga, si es detec-
ten arbres malalts es tallen i, posteriorment, es replanten.

Els	benefi	cis	de	la	poda
La poda de l’arbrat es fa per reduir el risc de caiguda de 
branques o troncs que podrien provocar danys a persones 
o a béns i per conservar una estructura i desenvolupa-
ment de l’arbre adient al seu entorn (espai de vorera, pas 
de vianants, senyalització de trànsit, etc.). Però l’esporga 
també s’efectua amb els objectius de mantenir la salut 
dels arbres, el seu valor ornamental i els benefi cis ambi-
entals que tenen a l’entorn urbà.
La poda viària es fa quan baixen les temperatures, l’activi-
tat dels arbres es redueix al mínim i d’aquesta manera es 
minimitza l’impacte que es pot tenir en el seu creixement 
i el perill de mortalitat.

Informació setmanal actualitzada
Els avisos i la senyalització dels treballs d’esporga es col-
locaran als carrers afectats amb una antelació de 72 h, 

L’actuació inclourà més de 3.000 arbres i tindrà una durada aproximada de 8 setmanes

com a mínim, per facilitar la bona organització del veïnat. 
Paral·lelament, al web parets.cat, a les xarxes socials i 
als equipaments municipals cada setmana s’actualitzarà 
la informació de la campanya d’esporga amb el detall del 
dia i els carrers on està prevista fer l’actuació.
Per a qualsevol dubte o incidència, us podeu adreçar a 
l’Ofi cina Tècnica de Resolució d’Incidències a través de 
l’adreça de correu electrònic incidencies@parets.cat o del 
telèfon 93 573 88 88.

Xerrades amb els veïns
Enguany, a més, es recuperen les xerrades informatives 
a la ciutadania. El 26 d’octubre es va fer una primera xer-
rada al Barri Antic. El 4 de novembre es farà la segona a 
l’Eixample a les 19 h, al Casal de Sant Jordi.

La poda es fa quan baixen les temperatures i l’activitat dels arbres cau

Campanya de recollida de poda domèstica
Aquesta temporada la campanya de recollida de 
poda domèstica s’iniciarà a fi nals del mes de no-
vembre. Pròximament, l’Ajuntament facilitarà tots 
els detalls a la ciutadania.

I TAMBÉ...

Tractament contra la processionària
Al mes de novembre es durà a terme un tractament 
de control de l’eruga processionària, un insecte que 
pot esdevenir una plaga i malmetre la salut dels ar-
bres. L’actuació consisteix en una primera fase de 
polvorització amb insecticida autoritzat i, posterior-
ment, una segona fase d’endoteràpia que es basa a 
injectar una substància fi tosanitària al tronc.

Parets dedicarà l’observatori a Josep 
Mauri Terrado 
L’Ajuntament de Parets canviarà la denominació de 
l’Observatori Pau Vila que passarà anomenar-se Ob-
servatori Josep Mauri i Terrado, en honor a la seva 
trajectòria professional com a docent i a la tasca 
de divulgació científi ca duta a terme a l’Escola de 
la Natura de Parets. Mauri, que va rebre la Meda-
lla de la Vila el 2018, va morir el març de 2020. El 
divendres 29 d’octubre, a les 19.45 h, en el mateix 
observatori astronòmic al carrer del Pare Joan Ma-
nuel d’Inbert, 39.

Nou horari del Parets amb flors
Aquest mes de novembre l’espai Parets amb flors , 
dedicat a la jardineria, començarà el seu horari de 
tardor-hivern. Es podrà accedir a les instal·lacions 
els dilluns de 10 a 12 h. L’espai es troba a la can-
tonada dels carrers de Montserrat Roig amb Mercè 
Rodoreda. Per a més informació podeu contactar 
amb l’Escola de la Natura al 93 562 17 94 o a esco-
la.natura@parets.cat. 

Activitats de l’entorn i d’astronomia de 
l’Escola de la Natura 
Aquesta tardor l’Escola de la Natura ha encetat un 
nou cicle d’activitats amb l’objectiu d’apropar la ciu-
tadania al seu entorn natural mitjançant actuacions 
de formació i de conscienciació. A més, també ha 
començat una nova temporada de sessions d’as-
tronomia infantils i per adults. 
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Neix el programa de foment a la lectura ‘Parets 
gira fulls’

Els alumnes de La Sínia 
visiten els mitjans locals

L’Ajuntament de Parets enceta el ‘Parets gira fulls’, un pro-
grama municipal per poder accedir i gaudir dels diferents 
projectes i activitats de foment a la lectura que es duen a 
terme dins i fora del municipi. 
‘Parets gira fulls’ és la continuació dels programes que el 
municipi ha treballat des d’anys anteriors on es mostra 
la sensibilitat especial que té vers la lectura. Així, el nou 
programa vol ser una eina transversal que reculli els fruits 
de l’anterior iniciativa: ‘Parets, municipi lector’.
El programa s’estrena amb la pàgina web girafulls.parets.
cat que inclou tot un treball de documentació sobre les 
llegendes de Parets, com la Pedra del Diable o L’esposa 
encantada i els fets de llegenda del municipi, com per 
exemple La Riera Seca o El passadís secret. 
Pròximament, també inclourà un catàleg d’escriptors i il-
lustradors locals i la col·lecció dels autors de la vila. ‘Pa-

rets gira fulls’ serà un espai de difusió que recollirà totes 
les activitats sobre la lectura orientades per a tot el públic.

La Biblioteca Can Butjosa enceta l’Any de Rondalles

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha començat, 
aquest curs escolar, l’Any de Rondalles, una activitat que 
treballa dos contes simultàniament cada mes cercant els 
trets en comú d’ambdues històries. 
Al setembre van tractar-se les històries de La Caputxeta 
Vermella i La Bella Dorment i a l’octubre La caseta de xo-
colata i Babaiaga. 
L’Any de Rondalles també inclou un àlbum de cromos, 
creat per la mateixa biblioteca. L’àlbum i els respectius 
cromos només es poden aconseguir assistint a les di-
verses activitats que s’organitzen com l’Hora del Conte 
o altres tallers. Els cromos són il·lustracions de diferents 
autors que mostren les seves visions sobre les històries 
que es narren.
Un dels objectius de l’Any de Rondalles és fomentar el 
gust per la lectura entre els infants i donar a conèixer les 
històries tradicionals, però, a més, també es pretén fer ar-
ribar informació als adults sobre curiositats i trets interes-
sants d’aquests contes que normalment es desconeixen.

Il·lustració de Key Nielsen de La caseta de xocolata

Podeu escoltar les primeres curiositats sobre aquesta 
iniciativa en una entrevista a l’emissora RAP107.
També podeu visitar el web de la biblioteca on trobareu, 
la programació de l’Any de Rondalles, el calendari d’acti-
vitats i inscripcions, entre d’altres.

Cada mes, i fi ns al juliol, s’expliquen i es comparen dues històries tradicionals

I TAMBÉ...

El Club Atletisme reprèn el Cros comarcal 
El Club Atletisme Parets, amb el suport de l’Ajunta-
ment, reprèn la competició comarcal de cros, que 
tindrà lloc a les pistes d’atletisme de la zona espor-
tiva el pròxim dissabte 6 de novembre, a partir de 
les 9.30 h.

Xerrada sobre inclusió social al Pau Vila
El dimecres 17 de novembre, a les 17.15 h, la sala 
polivalent Pau Vila acollirà la xerrada La inclusió so-
cial de les persones amb discapacitat intel·lectual 
emmarcada en la setmana de la salut mental que 
es treballa des de l’Escola Can Vila. La xerrada anirà 
a càrrec de Pilar García Espejo, mestra d’educació 
especial i pscopedagoga.

Reunió	de	treball	de	la	Xarxa	0-6	per	als	
mestres del municipi
Dimecres, 20 d’octubre, va tenir lloc la primera de 
les trobades de la Xarxa 0-6 anys de Parets, que 
van quedar suspeses a causa de la pandèmia de 
COVID-19. La Xarxa 0-6 té la fi nalitat de facilitar la 
reflexió sobre la concepció, el tracte dels infants i 
la continuïtat entre un cicle i l’altre de l’etapa d’edu-
cació infantil, per assolir la màxima coherència en 
aquesta franja d’edat. Més d’una trentena d’edu-
cadores de vuit centres escolars del municipi van 
assistir a la formació impartida per Eva Sargatal, as-
sessora i formadora de mestres. Des de la xarxa es 
treballa, entre d’altres, per consensuar i compartir 
la informació necessària que cal traspassar en el 
moment de la incorporació dels infants a P3.

David Donat i Casandra Garcia durant la presentació del llibre

L’alumnat de La Sínia amb el personal de l’emissora RAP107FM El logotip del nou programa ‘Parets gira fulls’

Els alumnes de l’Institut La Sínia han visitat l’emissora de 
ràdio municipal RAP107 i han conegut la resta de canals 
de comunicació de l’Ajuntament. Durant el mes d’octubre 
els alumnes de 4t d’ESO de l’institut que redacten la re-
vista Junior Report van veure les instal·lacions i van parlar 
amb els professionals dels mitjans de l’Ajuntament. Els 
alumnes de 2n d’ESO del centre també van fer una visita.  

Nova	programació	a	RAP107
La graella de RAP107FM ha estrenat dos espais: el pro-
grama de musicoteràpia ‘Tambura’ i ‘Butaca 107’, per als 
amants del cinema i de les sèries.
‘Tambura’, coordinat per Ernesto Briceño, responsable 
del Centre d’Estudis Musicals María Grever, s’emet els 
dimarts a les 22 h amb redifusió els dissabtes a les 18 h. 
El programa centrat en la musicoteràpia recull testimonis, 
entrevistes, recomanacions de llibres i vídeos, músiques 
per descobrir i per recordar i les últimes investigacions 
del sector.
‘Butaca 107’ és el programa dedicat a les darreres notí-
cies relacionades amb el món del cinema i de les sèries. 
També analitza un director o actor d’un fi lm clàssic i inclou 
la secció Videoclubcutres’ dedicada als fracassos més 
curiosos. El programa, que combina les millors bandes 
sonores i els àudios propis dels fi lms i sèries esmenta-
des, està dirigit i presentat per Nexus, Ricard i Miquel. El 
podeu escoltar els divendres de 17 a 18 h i la redifusió, 
els dimecres a les 11 h.

Es presenta el llibre El poema en forma de diamant

Els alumnes de 6è de Primària i 1r d’ESO de diverses 
escoles i instituts del municipi van presentar el llibre El 
poema en forma de diamant, un recull dels poemes il-
lustrats pels alumnes del curs anterior, 2020-2021. L’acte 
de presentació va tenir lloc el 13 d’octubre a la Sala Basart 
Cooperativa.
En aquest projecte, l’alumnat va treballar les emocions i 
sentiments que van experimentar durant el confi nament 
domiciliari de la primera fase de la pandèmia i van re-
flectir-ho en un poema personal i una creació plàstica. El 
projecte col·laboratiu va ser impulsat per l’equip de co-
ordinació primària-secundària de les escoles i instituts 
públics de la zona escolar de Parets, amb el suport de 
l’Ajuntament. Els centres que hi van participar són: l’Esco-
la Municipal Pau Vila, l’Escola Pompeu Fabra, l’Institut La 
Sínia, l’Escola Vila Parietes, l’Escola Lluís Piquer, l’Institut 
Torre de Malla i l’Escola Federico García Lorca.
Durant l’acte de presentació, la vicealcaldessa i regido-
ra d’Educació, Casandra Garcia, afi rmava: “Penso que 
aquest llibre no podia quedar en el calaix, tot el que vau 
plasmar durant els dies de confi nament em va impac-
tar perquè són uns poemes acompanyats amb unes il-
lustracions que es veuen naturals, que remouen per dins, 
fet que no tothom és capaç d’aconseguir”.
El coordinador pedagògic de les escoles i instituts par-
ticipants, David Donat, va explicar que “el llibre pretèn 
posar paraules a emocions i sentiments que una persona 
hagi pogut sentir, es tracta d’ajudar a verbalitzar el que 
han sentit”. Donat també va detallar-ne el funcionament 
i el nom de la paraula ‘diamant’ que titula el llibre: “Vam 

El projecte és un recull de poemes amb il·lustracions dels alumnes de primària i secundària que 
expressen el seu estat anímic durant el confi nament provocat per la pandèmia

acordar que l’estructura estigués formada per un substan-
tiu, dos adjectius, una oració completa, dos substantius 
i fi nalitzés amb una acció, un verb, fent així la forma de 
diamant. A més, això també ens permetia treballar les 
categories gramaticals”. Pel que fa a la plasmació gràfi ca, 
Donat va comentar que “en les il·lustracions vam donar 
llibertat absoluta als nois i noies”.
La coordinació primària-secundària de la zona escolar de 
Parets del Vallès impulsa diversos projectes col·laboratius 
que, més enllà de l’aprenentatge, els uneixen en un mateix 
objectiu des de les escoles i instituts per poder construir 
una comunitat educativa més sòlida i transversal per al 
poble.
Podeu descarregar-vos El poema en forma de diamant, al 
web parets.cat. També podeu recuperar el recital d’alguns 
dels poemes a l’emissora RAP107 (www.rap107.fm). 



 28 d’octubre de 202114 ESPORTS

Eleu José, subcampió 
d’Europa d’e-Motocross

Parets retransmetrà els 
partits en directe

El CF Parets presenta els 
equips i és líder de 1a CAT

L’Eleu José, segon per l’esquerra, amb els corredors premiats

El pilot paretà Eleu José s’ha proclamat subcampió de la 
European Junior e-Motocross Series 2021.
L’Eleu arribava a la fase final del campionat com a líder de 
la classificació després d’haver fet una primera fase sense 
errors i pujar al podi en primera posició a les curses de 
Teutschenthal, a Alemanya, i Lacapelle-Marival, a França.
El darrer cap de setmana de competició va ser el 16 i 17 
d’octubre a Arroyomolinos, Madrid, on es disputaven les 
darreres dues proves. El jove pilot el definia a les seves 
xarxes com “un cap de setmana complicat després de 
caure en les 4 mànegues”. Així i tot, el paretà va lluitar 
per acabar en una meritòria segona posició darrere de 
l’austríac Tobias Scharinger i per davant del també aus-
tríac Elias Eder.
La European Junior e-Motocross Series és una nova com-
petició en el sector de la motocicleta elèctrica. També po-
deu escoltar la notícia amb les sensacions del pilot paretà 
a l’emissora RAP107FM.

Gran part del recorregut de la caminada transcorria per Gallecs

El Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez va viure la sortida i l’arribada de la cursa

‘El	Piolet’	aplega	375	participants	i	exhaureix	les	inscripcions

Més	de	400	participants	en	la	Cursa	Popular	de	Parets

El Centre Excursionista de Parets (CEP) va organitzar una 
nova edició de la caminada popular no competitiva ‘El Pio-
let’. La travessa, d’11,5 quilòmetres, va comptar amb 375 
participants i va exhaurir les inscripcions. El recorregut, 
amb la sortida des del local del CEP, transcorria pels ca-
mins de Gallecs, passava per la masia de la Torre Malla, 
Can Cònsol, el passeig dels plataners i l’ermita de Gallecs, 
el bosc de Can Beira i tornava al punt de sortida, al mateix 
local del centre. L’organització va oferir un avituallament 
al llarg del recorregut i un altre a l’arribada.
L’alcalde, Francesc Juzgado, va felicitar el CEP “per l’excel-
lent organització i perquè amb la situació actual és més 
difícil dur a terme aquests esdeveniments”. El president 
de l’entitat, Carles Martínez, va valorar aquesta edició molt 
positivament després d’ampliar i exhaurir les places. Mar-
tínez també va voler agrair la tasca a totes les empreses, 
Protecció Civil de Parets del Vallès i voluntaris que van 
col·laborar i fer possible l’esdeveniment.
Podeu veure totes les fotografies al Flickr de l’Ajuntament.

La 15a edició de la Cursa Popular de Parets, organitzada 
pel Club Atletisme Parets, va reunir més de 400 partici-
pants entre les dues modalitats de 5 i 10 quilòmetres. 
Els guanyadors de la cursa de 5 quilòmetres van ser Geor-
gina Martínez i Ewen Toulgoat. Pel que fa a la de 10 qui-
lòmetres, els guanyadors van ser Sara Roca i Iván Limia. 
Des del Consistori, l’alcalde, Francesc Juzgado, i la viceal-
caldessa, Casandra Garcia, van felicitar el club i van agrair 
a la Policia Local, a la Protecció Civil de Parets del Vallès 
i voluntaris que col·laboren i fan possible la realització 
d’aquests esdeveniments al municipi. El regidor d’Esports, 
Alejandro Villena, va destacar que la cursa va exhaurir 
totes les inscripcions i va mostrar l’interès de tots els pa-
retans i paretanes, a més dels municipis de l’entorn, i va 
oferir un molt bon nivell. Per la seva banda, el president 
del CA Parets, Salva Corbera, es mostrava molt content 
per apropar-se als 430 participants i celebrava que la jor-
nada hagués transcorregut sense pluja. 

L’Ajuntament de Parets treballa per signar un conveni amb 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) 
per retransmetre les competicions federades i els es-
deveniments esportius del municipi en directe a través 
d’EsportPlus.TV, la plataforma de continguts de l’esport 
català. L’objectiu de la iniciativa és visibilitzar i promoure 
l’esport amateur i de base.
Les càmeres, dotades amb sistemes d’intel·ligència arti-
ficial, s’instal·laran als dos pavellons i al camp de futbol. 
A més de retransmetre els partits en directe, també es 
podrà millorar el rendiment tècnic, ja que els clubs podran 
disposar de les imatges per analitzar les jugades.
El regidor d’Esports, Alejandro Villena, explica que el con-
veni tindrà una durada de quatre anys i una única apor-
tació inicial de 8.250 euros, IVA exclòs. El regidor defen-
sa que després d’analitzar diferents propostes, la UFEC 
proposa un sistema àgil i permet l’estalvi econòmic per 
retransmetre en directe l’activitat esportiva del municipi.

El Club de Futbol Parets va presentar els seus equips per 
a aquesta temporada 2021-2022 el 22 d’octubre al Camp 
Municipal Josep Seguer. Enguany, l’entitat paretana comp-
ta amb més de 350 jugadors en 29 equips, l’escoleta peR 
Als més petits i l’equip inclusiu com a novetat. A la pre-
sentació, conduïda peR Pep Callau, van poder retrobar-se 
tots els membres de l’entitat i les seves famílies.
D’altra banda, el primer equip del CF Parets se situa líder 
del grup 1 de Primera Catalana després d’empatar en l’es-
trena de la lliga i guanyar els tres partits següents. L’equip 
de Javier López ha començat la temporada sent el con-
junt més golejador del seu grup amb 11 gols en els quatre 
partits. D’aquests, en són protagonistes Guillem Ruiz, que 
va fer-ne tres en la darrera victòria per 3-1 davant el CF 
Montañesa A, un dels aspirants al títol, i Nico Aradilla, que 
en el segon partit davant l’Escola de Futbol de Mataró A 
va sortir com a suplent i va marcar dos gols per posar el 
2-1 definitiu.

Imatge d’arxiu d’un partit del sènior del Futbol Sala FemeníEl primer equip amb l’escoleta



28 d’octubre de 2021 15ESPORTS

 
XXIII Caminada popular conjunta
La Penya Blaugrana de Parets i l’AEiG Sant Jaume 
organitzen la XXIII edició de la Caminada popular el 
pròxim diumenge, 14 de novembre. Les inscripcions 
s’obriran del 8 a l’11 de novembre i es podran fer a 
la seu de la Penya. Per a més informació, truqueu 
al 93 562 29 50.

Dues medalles en el Campionat 
d’Espanya per al Club Patí Parets
Les patinadores del CP Parets, Fiona Bernaldo 
i Joanna Solvas, van participar en el Campionat 
d’Espanya celebrat a Figueres. La Fiona, en cate-
goria aleví, va quedar en segona posició i, la Joanna, 
en categoria infantil, va ser tercera. Ambdues es 
classifiquen per al Campionat d’Europa.

Tres de tres per al sènior del CH Parets
El sènior masculí del CH Parets compta els seus 
partits per victòries i és segon, amb un partit menys,  
a Primera Catalana. En el darrer partit, els de José 
Herrero es van imposar a domicili davant l’Espanyol 
Handbol B per 23-26.

Contrastos en el CB Parets
El sènior femení del CB Parets ha començat la 
temporada amb bon peu guanyant quatre dels cinc 
primers partits. Pel que fa al sènior masculí, els 
d’Arnau Àlvarez duen dues victòries i tres derrotes.

Bones dinàmiques en el FS Parets
Els dos sèniors del FS Parets es troben en la part 
alta de la classificació. Per una banda, el sènior fe-
mení ha guanyat els dos partits disputats. D’altra 
banda, el sènior masculí ha guanyat dos partits, 
n’ha perdut un altre i ha empatat el darrer.

I TAMBÉ...

El patinador paretà, Pau Garcia, després de rebre la medalla d’or en el Campionat del Món celebrat a Asunción, Paraguai. Foto: Xarxes Pau Garcia

Dues participants de La Bastarda en la seva arribada al parc La Linera

El paretà Pau Garcia, campió del món de patinatge

El patinador de Parets Pau Garcia va fer història al Cam-
pionat del Món d’Asunción, al Paraguai, en proclamar-
se campió en el seu primer Mundial com a sènior i amb 
rècord de puntuació, 279,64 punts. Pròximament, el Con-
sistori farà una recepció institucional a l’esportista per 
homenatjar els seus mèrits. Garcia, que competeix amb 
l’Skating Cunit, en el programa curt va finalitzar en segon 
lloc, després d’una emocionant i espectacular batalla amb 
l’italià Luca Lucaroni, quatre vegades campió del món. 

Però al programa llarg, en Pau va estar impecable. Amb 
aquest triomf s’ha convertit en el primer patinador català 
i espanyol de la història en guanyar el màxim guardó en 
categoria masculina. Entrenat per Òscar Molins i Manel 
Vilarroya, Garcia ha guanyat el Campionat Mundial en un 
any en què també ha vençut al Campionat d’Europa, fa 
just un mes, i al Campionat d’Espanya. Garcia valora el 
Mundial: “Ha estat un Campionat màgic i he aconseguit 
el màxim objectiu que pot tenir un esportista”. 

El CAM Parets torna a celebrar ‘La Bastarda’ en la seva 11a edició
El Club d’Activitats de Muntanya (CAM) de Parets va or-
ganitzar l’11a edició de la Caminada de Resistència ‘La 
Bastarda’ on va reunir més de 300 participants en una tra-
vessa de 37 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu.
El recorregut de ‘La Bastarda’ s’iniciava a Sant Martí de 
Centelles i travessava els Cingles de Bertí i la Vall del Te-
nes amb cinc avituallaments: Grau de les Avellanedes, 
Sant Miquel del Fai, Bigues i Riells, Can Rosàs, Sant Vale-
rià, i el darrer control i arribada al parc la Linera.
L’11a edició ha hagut d’esperar després de posposar la 
celebració fins a dues vegades a causa de les mesures 
sanitàries per la pandèmia de la COVID-19. El CAM Pa-
rets ha assegurat en els seus perfils de xarxes socials i a 
l’emissora RAP107FM que la pròxima edició es tornarà a 
celebrar durant el mes d’abril de l’any 2022. 
L’entitat valora aquesta edició com un èxit rotund tot i 
haver aplicat algunes mesures de seguretat i prevenció 
i canviar el recorregut a causa de la batuda de senglars 
per la comarca.
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El ple extraordinari del 15 d’octubre, sol·licitat conjuntament 
per ARA PARETS ERC i PxR-Junts, ha tornat a posar davant del 
mirall a les forces que integren el Govern de la moció de censura. 
Lluny del que proclamaven, la seva prioritat no és el veritable 
benestar dels paretans i paretanes.
Nou mesos després, dediquen gran part dels seus esforços a una 
intensa campanya de neteja d’imatge amb propaganda pagada 
amb diners públics en els nostres mitjans: Parets al dia, web, 
publicitat en mitjans privats (l’han quadruplicat en 6 mesos) i 
a la nova televisió. 
Prioritzen en despeses com el projecte de la passarel·la per veu-
re les pintures de la Tipel, on s’invertiran 30.000€, i en canvi 
rebutgen la majoria de propostes constructives que presenta 

Volem començar aquest espai explicant als ciutadans què són 
les ordenances fiscals i perquè són tan importants per als mu-
nicipis.

Les	ordenances	fiscals s’aproven per l’Ajuntament, i són nor-
mes que tenen com a finalitat regular els tributs municipals: im-
postos, taxes, preus públics, etc, que els ciutadans i ciutadanes 
de Parets aporten en forma d’impostos.

Les ordenances fiscals s’aproven una vegada a l’any amb les 
modificacions que corresponguin. A Parets, aquest any, tenim 
bones notícies, i és que les Ordenances fiscals es van aprovar 
la darrera setmana al ple del 21 d’octubre i per tant es podran 

posar en marxa tot just comenci l’any 2022.

Us destaquem les més significatives, ja que la majoria de taxes 
s’han congelat. 

Continuem amb la rebaixa de l’IBI d’un 2,5%, rebaixa que s’ha 
de sumar a les que ja es van aprovar els darrers dos anys, per 
tant, des que Sumem Esquerres a Parets és al govern municipal 
acumulem ja un 7,5%	de	rebaixa en aquest impost. 
Un compromís que recollia el nostre programa electoral i que 
estem portant a terme. 

En l’aposta pel medi ambient, la sostenibilitat i les energies re-

l’oposició.
Els vots en contra del PSC i Sumem Esquerres va servir per tom-
bar tres propostes positives per Parets:
-Pla	d’Ocupació	especial	Covid-19	dotat	en	80.000€	per	
contractar 6 joves aturats de Parets, durant 6 mesos, per fer 
tasques de caràcter social o de suport a serveis municipals.
-Pla de reactivació cultural de suport a les entitats i associa-
cions	dotat	amb	100.000€.
-Avantprojecte millora del polígon sector Mollet dotat amb 
15.000€.
L’única proposta aprovada va ser la de sol·licitar a la Generalitat 
la inclusió de Parets dins de l’àrea de mercat d’habitatge tens de 
lloguer per contenir els preus al nostre municipi. 

novables, per segon any consecutiu proposem la rebaixa del 
50%	de	l’IBI	durant	5	anys per als habitatges que instal·lin 
plaques fotovoltaiques.I finalment una mesura també medi-
ambientalista, necessària i de responsabilitat política com és 
l’augment de la taxa	mediambiental	de	19,45€ a l’any, ja que 
aquest contracte suposa un dèficit del voltant del milió d’euros 
per a l’Ajuntament. Una mesura que algunes organitzacions po-
lítiques utilitzen per fer demagògia ara que estan a l’oposició, 
però que quan formaven part del govern van reconèixer com 
a necessitat real de les finances de l’Ajuntament i, de fet, l’any 
anterior també va patir un augment.

PUJADA DE TAXES PER AL 2022
Des d’ARA PARETS ERC encara ens fem creus per l’increment 
d’un 35% de la taxa de recollida de residus per al 2022, quasi 
20	euros	en el rebut. I ens sorprèn aquesta pujada, perquè ha 
estat arbitrària i poc raonada, sense definir un nou model de re-
sidus per al futur, sense distingir els habitatges on viuen menys 
persones, els locals sense activitat o els solars.
Donada l’actual situació econòmica postpandèmia i amb una 
pujada generalitzada dels preus de la llum, gas, benzina i amb 
l’IPC pels núvols, ara no tocava la pujada tan gran i no ens ser-
veix d’excusa que el servei és deficitari. Perquè ho és des de la 
seva arrencada, fa més de 20 anys. 

Sumem Esquerres a Parets 
a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

De nous projectes i noves il·lusions

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Prioritat, les persones?

Ordenances i compromisos realitzats

L’inici del nou curs ha vingut carregat de projectes per a Parets x 
la República-Junts. Després d’haver format part del Govern Plu-
ral, el nostre projecte fa un pas endavant per tal d’apropar-nos 
a totes vosaltres. 

La primera iniciativa ha estat el llançament del número 1 de 
L’Urna, un butlletí carregat de propostes i de veritats que 
pretén ser l’altaveu de tot allò que ens afecta al nostre voltant, 
i descobrir què podem fer juntes per canviar-ho. L’Urna respon 
a les ganes d’aproximar-nos a cada llar per tal d’arribar a totes 
i cadascuna de vosaltres amb l’objectiu d’avançar cap a un nou 
Parets, fruit de la cooperació i el treball conjunt, amb els valors 
que indica el nom mateix de L’Urna: democràcia, llibertat, em-

poderament, justícia, transparència i unitat. 

I el segon pas ha arribat amb la inauguració de la nostra seu 
local, amb la participació de la diputada al Congrés, Míriam No-
gueras, i del nostre company, Jordi Turull. A tots dos, els agraïm 
la seva companyia i les seves paraules d’encoratjament, de la 
mateixa manera que agraïm la companyia de totes les que vau 
ser-hi. La inauguració del local d’un partit polític renovat és una 
bona notícia per a tothom, ens voteu o no, ja que és un espai 
dedicat a treballar exclusivament a fer un Parets més feliç, 
tal com va afirmar en Jordi en la seva presentació. Amb un aire 
fresc i renovat, obrim les portes a tothom qui vulgui ser escoltat, 
que aporti idees o tingui ganes de sumar-se al nostre projecte de 

futur. Unes portes que romandran obertes a tota la ciutadania de 
Parets. I és que l’única forma d’aconseguir el Parets que somiem 
és fer-ho juntes. 

Així que, si teniu ganes de créixer com a poble i com a país, si 
teniu propostes, si voleu que el canvi sigui realment possible, el 
vostre espai el teniu a Parets x la República-Junts. 

Comptem amb vosaltres, compteu amb nosaltres!

#fempoble #fempaís

Parets per la República-JxCat 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Este pasado sábado se inauguraban las nuevas dependencias 
de la Policía Local en Parets del Vallés. Tuve la suerte de asistir 
a tan solemne acto y debo reconocer que para mí es un honor 
poder comprobar que nuestros agentes tienen unas dependen-
cias a la altura de su gran servicio. 
Lo decimos poco y se lo agradecemos poco, pero su trabajo es 
impagable, se juegan su vida por defender las nuestras y eso 
jamás está recompensado. 
Además, en más de una ocasión sufren agresiones y no siempre 
reciben el apoyo de los gobiernos de turno. Me acuerdo, por 
ejemplo, como este sábado más de 2.000 agentes de Mossos, 
policías locales y guardias de seguridad se han manifestado en 
Barcelona para exigir seguridad pública. 

Es intolerable que desde el Govern de la Generalitat se les haya 
puesto en el punto de mira y se hayan criticado en más de una 
ocasión sus actuaciones, es intolerable. Cualquier gobierno debe 
apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante 
los violentos. Lamentablemente, por asuntos así vemos como 
la delincuencia aumenta de manera preocupante en Cataluña 
mientras nuestro gobierno mira para otro lado para contentar a 
sus socios de gobierno, los antisistema de la CUP. 
En este escrito quiero acordarme de nuestro ex alcalde y amigo 
Sergi Mingote, hace unos días recibió un merecido homenaje en 
Parets del Vallés. Fue emocionante ver la respuesta de vecinos 
y vecinas, y el cariño que hacía su persona pudimos constatar. 
Esté donde esté, seguro que Sergi esbozó una sonrisa. Descansa 

en paz, amigo.
En este acto estuvo presente el ministro de deportes, Miquel 
Iceta, quien antes acudió al Ayuntamiento, donde el PSC per-
mitió que ondeará todo tipo de propaganda independentista, 
demostrando el nulo desprecio que siente por el espacio pú-
blico. Que esto lo haga un partido separatista es denunciable, 
que lo haga un partido que se llama constitucionalista como el 
PSC es simplemente aberrante. Los socialistas son un partido 
independentista más, al menos en Parets del Vallés.

Un tema de vital importancia: la seguridad

L’any vinent congelarem les taxes, incrementarem el catàleg de 
bonificacions i reduïrem l’IBI un 2’5%.
Així ho hem decidit l’actual govern per reduir la pressió fiscal de 
les paretanes i els paretans.
La taxa mediambiental s’incrementa, com va fer el govern ante-
rior, per donar un servei de qualitat a la ciutadania. Aquesta taxa 
es congela per als comerços, a diferència del govern anterior, 
que la va incrementar notablement.
Pel que fa als ajuts als comerços i als establiments del sector de 
la restauració i dels serveis afectats per la COVID-19, aquests 
es poden sol·licitar fins el 19 de novembre.
La concessió dels ajuts ascendeix a 150.000 euros. L’import 
que es concedeix és de 600 euros per persona física, jurídica o 

societat civil privada.
L’ajut es pot demanar a través de la Seu Electrònica (paretsdel-
valles.eadministracio.cat). 
Per a més informació, contacteu amb el Servei de Comerç al 
93 573 88 96 o a les noves oficines del c. de La Volta, 2, 1a 
planta, local 1.

El año que viene congelaremos las tasas, incrementaremos el 
catálogo de bonificaciones y reduciremos el IBI un 2’5%.
Así lo hemos decidido el actual gobierno para reducir la presión 
fiscal de l@s paretenses.
La tasa medio ambiental se incrementa, como hizo el gobierno 
anterior, para dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Esta 

tasa se congela para los comercios, a diferencia del gobierno 
anterior, que la incrementó notablemente.
En lo referente a las ayudas a los comercios y a los estableci-
mientos del sector de la restauración y de los servicios afecta-
dos por la COVID-19, éstas se pueden solicitar hasta el 19 de 
noviembre.
La concesión de las ayudas asciende a 150.000 euros. El impor-
te que se concede es de 600 euros por persona física, jurídica 
o sociedad civil privada.
La ayuda se puede solicitar a través de la Sede Electrónica (pa-
retsdelvalles.eadministracio.cat). Para más información contac-
tad con el Servicio de Comercio al 93 573 88 96 o a las nuevas 
oficinas de la c. de La Volta, 2, 1a planta, local 1. 

Taxes congelades i ajuts / Tasas congeladas y ayudas
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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Preu: 18 €
15 € menors de 18 i majors de 65
13 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 

cultura.parets.cat

NOVEMBRE7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Un espectacle únic a càrrec d’un projecte 

musical nascut a Parets que incorpora 
l’antropologia als seus muntatges

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Conce�

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

Blon i Cordes del Món
Conce�

13

UltrashowUltrashow
Miguel Noguera

cultura.parets.cat

NOVEMBRE
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un dive�idíssim 
monòleg de 
l’inclassificable 
humorista Miguel
Noguera

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

dissabte
a les 20.30 h

PREU: 12 €     10 € menors de 18 i majors de 65     9 € amb Carnet Jove Parets
Durada:  1h 25m

UltrashowUltrashow
Miguel Noguera

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 

cultura.parets.cat

NOVEMBRE21 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

L’espectacle gira al voltant del poder, el 
desig i el ressentiment, i alhora proposa 
una reflexió sobre els límits de l’ambició 
humana

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Història d’un senglar

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

de Gabriel Calderón
Història d’un senglar

Preu entrada general: 7€
Famílies nombroses i monoparentals 6€
Venda online a www.entrapolis.com
i una hora abans a taquilla

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

Diumenge
14 novembre
18 h Teatre Can Rajoler

El vestit pop 
de l’emperador

AMIAMILIARIARLIARL

DiumengeDiumenge

en català

Cia. La Roda Produccions

Sa Majestat l’Emperador 
Presumit estrena quatre vestits 
cada dia, però ara necessita el 

millor, el més sublim, el més
modern, un vestit únic per a 

un emperador únic.
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Kènia Domènech
Regidora de l’Ajuntament de Parets pel 
grup municipal Ara Parets ERC 

D’on sorgeix el teu interès per la política i per què vas decidir dedicar-t’hi?
El meu interès sorgeix des de l’independentisme, i posteriorment amb el moviment 11M, 
vaig veure la necessitat d’implicar-me políticament contra la injustícia. Uns mesos des-
prés vam impulsar la refundació de les JERC a Parets l’any 2011 i ara ja faig 10 anys de 
militància. En l’àmbit municipal ha estat més de sobte, els inesperats resultats del 2015 
em van fer regidora a l’oposició i vaig tenir l’oportunitat d’endinsar-me al municipalisme 
amb en Jordi Seguer i en Ramón Parés, el 2019 amb el Govern Plural i fi ns a la moció de 
censura. Penso que la implicació política és necessària per a qualsevol societat demo-
cràtica, sobretot la que aspira a assolir processos transformadors.

Durant	19	mesos,	vas	ser	regidora	de	Cultura	i	de	Feminisme	-	LGTBI	i	Transversali-
tats. Quines mesures impulsaries en aquestes àrees?
En àmbit cultural hi ha molta feina a fer d’empoderament i xarxa entre les entitats, a Pa-
rets tenim un potencial enorme a dinamitzar i crec que és una de les banderes (juntament 
amb la de l’esport) que hem d’agafar com a poble. També hi ha una tasca pendent amb 
els artistes locals, on durant molt temps no s’ha comptat amb ells i des del 2019 s’hi 
ha començat a treballar amb el valor que això genera per al municipi. En defi nitiva, es 
tracta de generar revulsius i donar totes les eines perquè la cultura s’autorganitzi i generi 
noves propostes; el potencial hi és, només cal posar els mitjans. En l’àmbit del feminisme 
i la defensa dels drets LGTBI+ és important generar polítiques que siguin transversals 
a l’administració, des de les socials a les de seguretat ciutadana o urbanístiques és im-
prescindible la perspectiva de gènere. M’agradaria remarcar la creació del punt LGTBI+ 
i el repte de dinamització que suposa. Ens calen espais de referència com és el punt que 
fa una tasca incalculable a Parets i a la seva gent.

“La implicació política és necessària per a qualsevol societat democràtica”

Sobre la Kènia:
La Kènia Domènech és regidora de l’Ajuntament de Parets pel grup municipal Ara 
Parets ERC. Va néixer a Parets del Vallès el 1994. És la portaveu nacional del Jovent 
Republicà, té estudis professionals de teatre i està cursant el grau d’Educació Social 
a la UOC i el postgrau de Teatre i Educació a l’Institut del Teatre.

“Volem ser l’eina per la ciutadania per 
traslladar queixes a l’Ajuntament”

Del temps que vas estar al govern municipal què és el que més valores?
Personalment, el que més valoro són les companyes d’Ara Parets ERC. Hem passat mo-
ments difícils, en especial amb la pèrdua de la Montse i el Ramón, i sempre ens hem 
abraçat les unes amb les altres.
En l’àmbit polític, la capacitat de plantar llavor per transformar Parets. Després de 40 
anys de govern dels de sempre hem pogut veure com hi ha possibilitat de canvi de rumb 
del nostre poble, només cal que hi hagi persones convençudes per fer-ho al capdavant. 
Veure que és possible ens fa continuar treballant per tornar! 
El Govern Plural m’ha aportat un munt d’aprenentatges a l’hora de gestionar i treballar 
amb equip en moments de crisi, sobretot en l’inici de la pandèmia. Aprenentatges també 
a l’hora de planifi car per transformar; en el disseny del qual havia de ser el procés de 
canvi del model de Festa Major, en el procés del PAM o del Parlem-ne. Treballar amb 
companyes com en Lluís i la Neus, que venen d’espais i amb experiències molt diferents 
ens va donar l’oportunitat de sumar els coneixements i sortir-ne amb un projecte real-
ment transformador per Parets.

Quins creus que són els principals projectes que van quedar pendents i que Ara 
Parets	ERC	hagués	volgut	fi	nalitzar?
La piscina descoberta és un dels projectes que vam deixar pendents i sembla (si més no 
ho esperem) que serà una realitat abans d’acabar el mandat. També l’Institut-Escola, que 
des d’Ara Parets ERC vam agafar el compromís de desencallar la situació a les municipals 
del 2019 i des del Govern Plural vam desencallar-la amb la negociació i aprovació per 
part de la Generalitat. Ara està en mans del Govern de la Moció i veurem què és el que 
proposen. Hi ha molts més projectes, la majoria inclosos al PAM d’aquest govern, ja que 
han agafat les mateixes línies del Govern Plural, i farem la feina, des d’Ara Parets ERC, 
de reivindicar-los i fi scalitzar-los. 

En quins projectes de futur adreçats al municipi treballa actualment Ara Parets ERC?
Estem treballant per millorar el nostre projecte de cara al 2023, amb mirada llarga i 
planifi cant quin és el poble que volem l’any 2030, amb l’horitzó 2050. Els pròxims anys 
suposaran un repte per a totes les administracions, pel compromís amb els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible que hem d’assolir en 9 anys. O bé posem sobre la taula 
polítiques que canviïn el model de societat cap a una societat responsable, igualitària 
i solidària, o bé acabarem amb l’incompliment irresponsable i irreparable del nostre 
territori i la nostra societat.

Ara quina és la teva feina com a regidora a l’oposició?
Primer de tot fi scalitzar la feina del Govern de la Moció, això vol dir repassar tota la gestió 
que fan i fer el seguiment dels processos per veure que no hi hagi res que vagi en contra 
dels interessos dels paretans i les paretanes. Quan detectem coses mal fetes o que no 
hi estem d’acord intentem incidir-hi i reivindicar-ho, i fer el possible per canviar-ho. Fre-
qüentment ens veiem obligats a utilitzar la via de les al·legacions, ja que aquest govern 
no ens dona possibilitat de participació. D’altra banda, també volem ser l’eina per tota la 
ciutadania de Parets per traslladar els seus suggeriments, queixes o problemes a l’Ajun-
tament. Amb la resta de regidors i regidores d’Ara Parets ERC hem impulsat el projecte 
de ‘Govern de Carrer’ on obrim la porta a tothom que ens necessiti. 

Ets la Portaveu Nacional del Jovent Republicà, l’organització política de les joventuts 
d’Esquerra Republicana. Ens podries explicar en què treballeu i quines són les teves 
funcions en particular?

El Jovent Republicà som una organització juvenil que lluita per l’alliberament social i nacio-
nal dels Països Catalans des de fa 90 anys, just aquesta setmana hem celebrat l’aniversari. 
Som joves d’arreu que no ens conformem amb un sistema caduc i ple de desigualtats que 
ens afecten dia a dia i hem decidit organitzar-nos per transformar-lo. Treballem per una 
societat republicana amb els valors del feminisme, l’ecologisme, el socialisme, l’antifeixis-

me i l’internacionalisme i és per això que defensem la independència com a via per fer-ho 
possible. Jo, ara mateix tinc l’honor de ser-ne la portaveu i representar l’organització.

Esquerra donarà suport als pressupostos de l’Estat?
Això ho hauríem de preguntar a Esquerra Republicana, i de fet, qui té la pilota a la teu-
lada no és Esquerra Republicana. Venim d’incompliments sistemàtics d’acords per part 
del PSOE, el ‘Gobierno más progresista de la historia’ ha seguit amb la dinàmica dels de 
sempre: ni ha derogat les Reformes Laborals ni la Llei Mordassa, ni proposa polítiques 
valentes de transformació social, i la repressió contra l’independentisme segueix. Són els 
pressupostos del govern de l’Estat i tota la responsabilitat de l’aprovació o no d’aquest 
recau sobre el PSOE i Podemos.

“Treballem pel projecte del 2023, planifi -
cant quin Parets volem l’any 2030”
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Antibiòtics: el perill de fer-ne un mal ús
SALUT  EAP Parets del Vallès

T’imagines contraure una infecció que tradicionalment s’ha 
pogut curar amb antibiòtic però que ha deixat de ser efi caç i 
no existeix cap altre fàrmac alternatiu? Aquesta situació ja 
és una realitat. Per exemple, en alguns països els antibiòtics 
no són efi caços per curar més de la meitat de les persones 
amb malalties provocades pel bacteri Klebsiella pneumo-
niae, un bacteri intestinal comú responsable d’infeccions 
com la pneumònia o les infeccions dels nounats i dels pa-
cients ingressats en unitats de cures intensives. 
Des del CAP Parets volem aprofi tar el Dia Europeu per a l’Ús 
Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre) per conscienciar 
sobre el bon ús d’aquest tipus de medicaments. 

Què és la bioresistència?
És la capacitat dels microorganismes de resistir tractaments antibiòtics degut a la gran habilitat que tenen per 
adaptar-se, mutar i esdevenir resistents. És un fenomen evolutiu natural, però l’ús inadequat d’aquest tipus de 
fàrmacs en els darrers anys accelera aquest procés. I aquesta proliferació de bacteris resistents és molt més ràpida 
que el fet de descobrir i comercialitzar antibiòtics alternatius als que deixen de funcionar. Sense antimicrobians 
efi caços possibles es redueixen les opcions de tractament i les infeccions bacterianes s’agreugen, es propaguen i 
no es poden curar, i són una gran amenaça per a la salut pública mundial.

Què puc fer?
Hem de ser conscients que cada vegada que utilitzem un antibiòtic es consumeix una part de la seva utilitat per 
a futurs tractaments. Tots podem combatre la resistència als antibiòtics seguint les següents recomanacions: 
• Pren antibiòtics només quan te’ls receptin professionals sanitaris: no t’automediquis. Recorda que aquests 

fàrmacs no serveixen per tractar infeccions produïdes per virus, com ara el refredat o la grip. 
• Acaba amb el tractament prescrit en temps i dosi encara que et trobis millor abans d’acabar-lo.
• Elimina els antibiòtics de forma correcta. Porta’ls a les farmàcies adherides al sistema de recollida establert.
• Renta’t les mans freqüentment amb aigua i sabó.
• Cuina bé els aliments per eliminar els bacteris.
• Vacuna’t quan estigui indicat.

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Noves eines digitals al programa Voluntariat per la llengua
La Secretaria de Política Lingüística ha publicat tres noves 
unitats de “Fils de conversa” per facilitar la conversa de les 
parelles lingüístiques. Es tracta d’un recurs digital per pro-
moure la interacció i la conversa a través de vídeos, àudios i 
jocs. Hi ha cinc unitats disponibles i, cada fi nal de mes, se’n 
publicarà una de nova fi ns a completar les 10 unitats de què 
consta aquest material interactiu.
“Fils de conversa” és accessible gratuïtament des de qual-
sevol dispositiu mòbil i està disponible per a tothom qui 
vulgui aprendre i practicar el català i també per a professors 
de català per a adults.

La campanya “Quan parles fas màgia” torna a la televisió
La campanya “Quan parles fas màgia” del Voluntariat per la llengua (VxL) s’ha tornat a emetre a TV3, canal 3/24 i 
canal 33 durant el mes d’octubre. Els espots que s’han emès animen els espectadors a participar en el Voluntariat 
per la llengua per facilitar als aprenents la pràctica de la llengua a través de la conversa en català. Aquest programa 
de la Secretaria de Política Lingüística és gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística.
La campanya “Quan parles fas màgia” va iniciar-se la tardor del 2020 amb una exposició que ja han visitat més 
de 10.000 persones. L’exposició es presenta en doble modalitat per facilitar-ne la itinerància: en format lona ha 
estat exposada en 61 poblacions des del novembre del 2020 i està programada per 30 poblacions fi ns al 2022. 
L’exposició de fusta ha estat a 3 poblacions des del desembre del 2020 i està previst que visiti dues poblacions 
més durant el 2022.

CONSUM

Degut a les moltes denúncies i queixes de particulars 
sobre preus abusius, per part de l’intrusisme al sec-
tor, a l’hora de contractar un servei de serralleria, el 
Gremi de Serrallers de Catalunya aconsella: 
1. Buscar un manyà de proximitat. 
2. Decidir amb el pressupost on consti el preu del 

desplaçament, el cost de la mà d’obra i altres con-
ceptes (suplement per festiu, cap de setmana, ho-
rari nocturn). Si quan arriba el tècnic a casa ens fa 
el pressupost i no ens convenç, tenim tot el dret a 
pagar-li els costos de desplaçament que haguem 
acordat prèviament i no acceptar l’encàrrec.

3. Assegurar-nos que sigui un professional acreditat: 
les persones acreditades porten una placa. Tenim  
dret a demanar-la, igual que el serraller té dret a 
demanar-nos que li ensenyem un document que 
acrediti que volem obrir la porta de casa nostra.

4. Després de la reparació, no hem de signar cap or-
dre de reparació en blanc. El tècnic pot apuntar un 
preu abusiu i constarà que l’hem acceptat. Si cre-
iem que el preu fi nal és abusiu, no hem de signar 
la factura. Tenim dret a no signar la factura, però 
sí que ens la donin i sobretot conservar-la perquè 
la necessitarem després per poder reclamar.

5. El preu aproximat per una obertura de porta és de 
55-65 euros, i en cap de setmana: 95-105 euros.

Trobareu més informació a gremiserrallers.com.

Servei de Comerç i Atenció al Consumidor (SCAC) 
El SCAC és un servei de l’Ajuntament de Parets que 
tramita queixes, reclamacions i denúncies de les 
persones consumidores. Podeu adreçar-vos-hi si 
necessiteu resoldre dubtes sobre els vostres drets 
i obligacions o per informar-vos de l’estat d’una re-
clamació. 
Podeu contactar-hi al telèfon 93 573 88 88, pel 
correu electrònic consum@parets.cat o bé al web 
municipal www.parets.cat/temes/comerc-i-consum/
contacte. A l’SCAC també us atendran presencial-
ment a la plaça de la Vila, 1, però heu de demanar 
cita prèvia. 

Consells del Gremi de Serrallers de 
Catalunya	per	evitar	que	ens	estafi	n	
a l’hora de contractar un servei de 
serralleria

www.tvparets.cat
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Dijous 4 de novembre · 19 h
Teatre Can Rajoler
No sólo duelen los golpes, de Pamela Palenciano
Reserva d’entrades gratuïtes a 
espectacles.parets.cat

Divendres 12 de novembre · 19 h
Teatre Can Rajoler
Espectacle: ELLES #cosasdechicas
Per què triguen tant les dones quan van al bany?
Reserva d’entrades gratuïtes a 
espectacles.parets.cat

Del 15 al 19 de novembre
Teatre fòrum: Ningú més que l’altre
A càrrec de Raig Sol de Contes
Activitat adreçada a l’alumnat de 5è de les escoles de 
primària

Dimarts 16 de novembre · 17 h
Taller en línia: Educar sense masclisme és prevenir 
les seves violències
A càrrec de Carmen Ruiz Repullo, sociòloga i autora 
del llibre La historia de Pepe y Pepa
Especialitzada en violència masclista i adolescència
Formació adreçada a professionals
Més informació a caljardiner@parets.cat

Dimarts 23 de novembre · De 18 a 20 h
Biblioteca Can Butjosa
Taller: Xxxt!...És un secret
Participants: infants de 3r a 6è de primària
Contingut: explicació de Barbablava i joc posterior
Aforament: 14 infants
Cal inscripció prèvia

23 i 30 de novembre · De 16 a 20 h
Taller d’autocura per a treballadores de la llar
A càrrec de Mujeres Pa Lante
Inscripcions a caljardiner@parets.cat

25 de novembre · 12.15 h
Plaça de la Vila
Lectura del manifest institucional 

Diumenge 28 de novembre · 18.30 h
Teatre Can Rajoler
Pruna, de Queralt Riera
Una obra crua i poètica sobre els abusos infantils
Reserva d’entrades a espectacles.parets.cat

Dimarts 30 de novembre · 18 h  
Biblioteca Can Rajoler
Hora del conte: Una ALTRA cosa (sobre 
l’assetjament escolar), a càrrec de Petita Companyia 

Del 3 al 13 de desembre 
Sala d’Exposicions de Can Rajoler
Exposició Retomar el Vuelo
“Et penses que és amor i és una dependència 
enorme”
De Paula Roque Martínez

 Durant tot el mes de novembre
 Campanya de sensibilització sobre les violències
 masclistes: #paretsamblaigualtat

 Tallers per a pares i mares a càrrec de Leonor
 Cantera. 
 Més informació a Drets Socials: 93 573 79 79

 Exposició de llibres sobre la violència a l’escola i 
 l’assetjament escolar, a la Biblioteca Can Rajoler

PROU D’HÒSTIES novembre 2021PROU D’HÒSTIES XXI Campanya contra
les violències masclistes

“A Parets les dones tenen un servei gratuït, confi dencial i il·limitat”
Què és el SIAD? I el SAPIJ?
El SIAD és el Servei d’Informació i Atenció a les Dones. Un servei que ofereix, per una banda, atenció 
psicològica i, d’altra banda, atenció i assessorament jurídic. Està obert a qualsevol dona de Parets major 
de 18 anys. El SIAD és un servei públic subvencionat, és a dir, gratuït, a més de confi dencial i il·limitat.
El SAPIJ és el Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil de l’Ajuntament de Parets que ofereix assis-
tència psicològica, en aquest cas existeix una quota, a les persones menors d’edat del municipi. Estem 
en coordinació constant. Portem molts casos on el SIAD atén als pares, en aquest cas a la mare perquè 
és per a dones, i el SAPIJ atén als fi lls i fi lles menors.

Com es pot accedir a ambdós serveis?
Per tenir una consulta amb el SIAD, ja sigui per assessorament psicològic com jurídic, cal trucar al servei 
de Drets Socials de l’Ajuntament de Parets, al 93 573 79 79. Si es vol demanar hora pel SAPIJ, es pot 
trucar directament al 93 573 79 76. Ambdós serveis també reben casos d’altres serveis que pertanyen 
a la Xarxa de Bons Tractaments, on podem trobar: el CAP, Serveis Socials, centres d’ensenyament, bi-
blioteques, el Centre Obert de Joventut i, fi ns i tot en alguns casos, l’Hospital de Mollet. De la mateixa 
manera, nosaltres podem rebre algun cas que derivem al corresponent servei.

Ens centrem en el SIAD. Quins temes tracteu?
Al SIAD treballem tota mena de problemàtiques psicològiques i jurídiques, des de problemes molt lleus, 
de prevenció o situacions que poden provocar angoixa, fi ns a casos de violència. Des del punt de vista 
jurídic, actuem tant de manera preventiva com intervencionista. Ens trobem els dos vessants, aquella 
persona que abans d’interposar qualsevol mena de procediment se’n vol informar, però també hi ha 
molta gent ja immersa en aquest procés judicial i necessiten tenir una informació més propera, ja que 
a vegades és complicat accedir als Jutjats o a qualsevol altre professional. Cal destacar que el SIAD 
és confi dencial. Les dones es poden apropar sense haver d’estar a cap circuit, sense que les derivi cap 
metge ni metgessa ni cap treballador o treballadora social. Volem que abans de trobar-se molt mala-
ment vinguin a l’atenció psicològica, o abans de tenir dubtes legals acudeixin al servei jurídic, perquè 
fem una tasca important de prevenció amb l’objectiu de no arribar a situacions límit.

Com	valoreu	l’època	de	confi	nament?
Durant el confi nament, el servei s’oferia per via telemàtica únicament a les mares. Des del mes de set-
embre que ja ho fem tot presencial i s’han pogut reprendre les consultes amb els menors. Hem fet una 
tasca fonamental perquè les situacions familiars han sigut molt dures arreu i també a Parets. El confi na-
ment ha repuntat situacions de violència masclista, i cada vegada més les dones venen a informar-se, 
després cal prendre decisions difícils, però s’està perdent la por de respondre a les preguntes que es 
fan elles mateixes: què passa, necessito saber on soc, etc.

La Núria Alba i la Roser Lladó són l’advocada i la psicòloga del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). La Isabel Martínez és la psi-
còloga del Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil (SAPIJ). Totes elles 
treballen al departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Parets.

Núria Alba, Roser Lladó i Isabel Martínez, professionals dels 
serveis d’atenció a les dones de l’Ajuntament de Parets


