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Pressupost 2022: construïm el Parets del futur
L’Ajuntament destinarà més de 29 milions d’euros a projectes de transformació que donin 
un nou impuls i adaptin Parets a les necessitats de la ciutadania i als reptes del futur. El go-
vern presentarà la proposta dels comptes a la sessió plenària d’avui el vespre. Pàg. 10 i 11

El Ple aprova per unanimitat un conveni amb Adif i la Generalitat per 
construir una nova estació de tren amb sistema park&ride
La nova infraestructura fomentarà la mobilitat sostenible i suposarà un impuls per al teixit 
econòmic del municipi. Pàg. 7

L’Ajuntament de Parets del Vallès i les entitats del municipi organitzen activitats de tota mena i per a totes les edats per celebrar un Nadal de proximitat. La programa-
ció nadalenca s’adapta amb formats que compleixen les mesures de seguretat derivades de la situació de pandèmia. Aquest any, s’ha recuperat la tradicional cursa 
solidària Corre Parets, que va reunir més de 400 corredors en un recorregut per l’entorn natural del municipi. L’objectiu de la cursa era recaptar diners per comprar 
joguines per a famílies desfavorides. Les activitats continuen durant les festes. Com cada Nadal, els Reis d’Orient esperen amb impaciència les cartes dels nens i 
nenes. Ses Majestats arribaran a Parets el 5 de gener. La Cavalcada es retransmetrà en directe per tvparets.cat i a l’emissora local RAP107. Pàg. 4 i 5 

Parets s’omple de llum i solidaritat per Nadal

Entrevistem el Tió
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Ajuntament
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Ajuntament. Serveis 
Personals
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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
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Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
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Can Butjosa. Piscina
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Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 

TE
LÈ

FO
N

S 
D’

IN
TE

RÈ
S 93 573 98 59

Casal Sant Jordi
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Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i 
Sant Jaume
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Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio 
93 593 74 01
Farmàcia Barja 
(Barri Antic)
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Farmàcia Isern (Eixample)
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Farmàcia Sans (Eixample)
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93 562 04 72
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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
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Regidor d’Esports; i Mobilitat
O’hara Valdivia Rojas 
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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
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Rosa Martí i Conill
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Gemma Garcia Galindo
Regidora de Drets Socials;
Innovació i Participació
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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
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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

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). 

Un Nadal d’esperança 

Quan semblava que tot s’havia acabat
Quan vivíem amb espant
Quan molts ens han deixat
Quan ens costava tirar endavant.

Un estel sorgit del fi rmament
Ens fa bategar el cor alegrement
L’esperança comença fi nalment
A fer-nos viure feliçment.

La nostra fe, les nostres pregàries
Les precaucions que hem tingut
Han guanyat a les nostres cabòries
aconseguint que hàgim sobreviscut.

I recordant el naixement a l’establia
Que Jesús ho va fer per poder salvar el món,
Ara apartant el virus de la nostra vida
Normalitza la vida del nostre entorn.

Persistim amb fe, esperança i alegria
Confi ant tots com cal
Donant gràcies per la nostra vida
I desitjar-nos: UN BON NADAL!

Jaume Anfruns Palau

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

DESEMBRE
-Pessebre Monumental sobre l’antic Egipte. Sota la plaça de la Vila. Es 
podrà visitar fi ns al 23 de gener tots els caps de setmana i festius, d’11 
a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 3, 
4 i 7 de gener també estarà obert en horari de tarda.

Dijous 23 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte especial de Nadal, 
a càrrec de Caro von Arend. 
-A les 18.30 h i a les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler, Gala de Nadal, a 
càrrec dels alumnes de PROdansa. Organització: PROdansa.

Diumenge 26 desembre
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, tió de Nadal amb Teia, el tió de 
la Comissió, a càrrec del grup La Companyia. Organització: Comissió 
de Festes.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Artaban, la llegenda del 
quart rei mag, a càrrec de la companyia A Grup Vocal Produccions. Or-
ganització: Rialles Parets.

Dilluns 27 desembre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Festa de Nadal per a gent gran, ame-
nitzada pel Quartet Bora Bora. Se sortejaran deu paneres. 

Dimecres 29 de desembre
-A les 17 h, a la Sala Basart, Torneig de reis de l’Associació Paretana 
d’Escacs. 
 
Dijous 30 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte Escudella de 
Nadal, a càrrec d’Assumpta Mercader. 

GENER
Dissabte 1 gener
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de Cap d’Any Around the 
Christmas Tree, a càrrec de Randy Greer & Ignasi Terraza Sextet. Convi-
dada especial: Andrea Motis (trompeta i veu).

Dimarts 4 gener
-De 17 a 19 h, al Teatre Can Butjosa, taller de fanalets a càrrec de l’As-
sociació Rodola.

Dimecres 5 gener
-A partir de les 17.30 h, Cavalcada de Reis, sortida des de Can Vila. A 
les 18 h, arribada a la plaça Marcer. A les 19 h, arribada a la plaça de la 
Vila. Podreu seguir la Cavalcada en directe a tvparets.cat i a l’emisso-
ra RAP107. Organització: Ajuntament i Agrupament Escola i Guia Sant 
Jaume. Col·laboració: Ara Sarau,Associació Rodola, Colla del Ball de 
Gitanes, Comissió de Festes, Diables Parets i Club Patí Parets. 

Dilluns 10 de gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Grup de conversa en francès, 
a càrrec de Marlen Castro.

Dimarts 11 de gener
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte Història d’un 
jardí, a càrrec d’Eva González. Adreçada a infants de 0-3 anys. Cal ins-
cripció prèvia.

Dimecres 12 de gener
-A les 18.30 h, a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, taller al voltant 
del món de l’art, a càrrec d’Iris Paris. A cada sessió es tracta un tema 
diferent: un artista, una obra pictòrica, una temàtica, etc.

Dijous 13 de gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte, a càrrec de Mercè 
Martínez d’Un Conte al Sac. Per a infants a partir de P3. Cal inscripció 
prèvia. 

Dissabte 15 de gener
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, dissabte en família amb contes 
i cançons, a càrrec de Caro von Arend.

Dilluns 17 de gener
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, grup de conversa en anglès, a 
càrrec d’Elena Calvo.

Dimarts 18 de gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte per a infants Pastís 
amb gust de formatge, a càrrec de Mercè Rubi.
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Any de rondalles, taller fa-
miliar per descobrir el món de les rondalles. 

Dimecres 19 de gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Teixim feminismes, espai de 
coneixement i reflexió crítica a partir de lectures teòriques, a càrrec de 
Silvia Carrillo.

Dimarts 20 de gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller infantil especial aniversari.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte especial Festa 
Major, a càrrec de Gemma G. Vilardell. Per a infants a partir de P3. Cal 
inscripció prèvia.

Divendres 21 de gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, sessions de presentació i tertúlia 
d’obres de literatura infantil i juvenil. Veurem, parlarem i compartirem 
una taula plena de llibres! A partir de 16 anys. 

Dimarts 25 de gener
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte, a càrrec de 
Mercè Martínez. Adreçada a infants de 0-3 anys. Cal inscripció prèvia.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, espectacle especial aniversari: 
Un toc de màgia a la biblioteca, a càrrec d’El mag Pep.
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Un �e��g ��� Nad��

Ja és ����� i, t����t�a�t ��� c���er� �� P�re��, �n� ��on�� �� co� 
so� �'�f���un���.
Pet��� �n��et� ��·lu����t�, �aç�n�� �u�r���es, ����n� �le�� d� 
mà�i�...
Nomé� ��y��e� �l� ��i n� �� �ón, e�� q�� e�� h�� ��ix��. P��ò la 
se�� ��p�e�t� ���p�e ��t��à a�b ����l��es, ��� v��a�t���, � 
Par��� s'���li�à ��r ���p�e ��l ��u ��c���.

Qu� �qu��� �n� �u� �s�à a ��n� �� co���ç�r �i�g�� �a�r����
d'e���r��ça, ��r ���ar ����va�� p���� el ��� �as��.
D'am��, ��r �o�p����r a�� �l� ��i mé� ��t��e�.
De t���s, �e� f�� ��lò �u� ��s a���d� �é�.
D'il·lu��ó, ��r a���r��-�os � ��� co��� q�e ����ta���m��� 
im���t��.

Qu� t��e� � t��� pu���� re��� �n �o� ��y ��e d'���a�t��, 
to���àn��a, ��àl�� i ��s���te.

Un �e��� de N����ad 

Ya �s ���i��d, � �is���� la� ��l��� de P����s �o� d����
cu���� de �� ��or����do� ��� so���. 
Peq��ño� ��g��e� �l��i��d��, �al��� �do���d��, 
ri���n�� �le��� d� �a���… 
Sol� �ño����s a ��� q�e �� ��tá�, �os ��� �os ��� 
de����. Per� �� �u�l�� e�t��á ��em��� c�� �os����s, 
co� ��s���os, � Pa��t� �� l�e��rá ���a s����re �� �� 
re����do.

Qu� �s�e �ñ� qu� ���á a p���� de ����za� �l���e
ca���d� �e ��p��a�z�, ���a s���i� �d��a�t� ���e 
lo ��� �as�.
De �m��, �ar� ���pa���r ��� la� ��r���as � ��� 
qu� ��e��m��.
De t����o, p��� �ac�� ��u�l�� �u� má� �os 
gu���.
De �l��ió�, p��� a��r���no� � ��s �o��s ��e
ve���d��a��n�� i�p����n. 

Qu� t��a� y ����s �o��m�� �ec���� un ����o 
añ� l���o d� ��u��d��, �ol����ci�, ��á�og� � 
re���t�
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Viu el Nadal a Parets!

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

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

Què són els ODS?

REPTE DE DESEMBRE: salut i benestar.   Proposta d’esmorzar saludable
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES

Entrepà

Suc de fruitaAigua

IogurtCereals

Fruita seca

Fruita

Brioixeria

Fruita

Aigua Suc de fruita

Cereals

Fruita

Aigua

Entrepà

Parets celebra les festes nadalenques amb un ventall 
d’activitats ideades per a tots els públics. L’Ajuntament, 
amb la col·laboració de les entitats, ofereix una progra-
mació per gaudir d’un Nadal a casa.
El Nadal va arribar a Parets amb l’encesa de llums. L’acte 
va anar acompanyat d’un concert a càrrec de Paco He-
redia. El músic paretà va actuar juntament amb Carmen 
Amador, Antonio Heredia, José Córdoba ‘Mosqui’ i els 
combos de l’Escola Municipal de Música i del CEM María 
Grever.
Durant el pont de la Immaculada, va celebrar-se la Fira 
de Nadal amb una pila d’activitats i de tallers nadalencs 
imaginatius i creatius. Un dels actes més exitosos va ser el 
concert de gòspel del grup The Gourmets Vocal Quartet.
Diverses entitats del municipi han celebrat cites nadalen-
ques, com és el cas de la trobada pels amants de la poesia 
del Niu d’Art Poètic. Aquestes fetes, l’Escola Municipal de 
Música ha recuperat el concert de Nadal virtual en format 
presencial. També ha tornat la tradicional cursa solidària 

Corre Parets que enguany ha aplegat més de 400 partici-
pants. L’esdeveniment, que va tenir lloc diumenge passat, 
va comptar amb la col·laboració de Càritas i Don Dino. 
Els nens i nenes podran fer cagar el Tió el diumenge 26 de 
desembre, a les 12 h, al Poliesportiu Municipal. D’entre les 
activitats que se celebraran fi ns a Reis, també destaca la 
Festa de Nadal per a la gent gran que es farà al Teatre Can 
Rajoler el 27 de desembre, a les 18 h. El teatre també serà 
l’escenari de la Gala de Nadal de PROdansa que es farà 
aquest dijous, a les 18.30 h. Els espectacles nadalencs 
culminaran el dia de Cap d’Any. El dia 1, a les 19 h, Can Ra-
joler presentarà l’espectacle Around Christmas Tree, que 
comptarà amb Andrea Motis com a convidada especial.
Per als més lectors, les biblioteques s’han sumat al Nadal 
amb una oferta específi ca. El dilluns 27 de desembre es 
farà l’hora de conte Escudella de Nadal, a les 18 h, a la 
Biblioteca Can Butjosa.
Com cada any, la Cartera Reial visita Parets per recollir les 
cartes per als Reis d’Orient. Fins a la Nit de Reis, la Cartera 

buidarà les bústies especials que hi ha a les places de la 
Vila i del Doctor Trueta.
La nit màgica del 5 de gener, Ses Majestats els Reis 
d’Orient vindran a Parets. La Cavalcada sortirà a les 17.30 
h de Can Vila. Es preveu que els Reis arribin a les 18 h 
a la plaça Marcer i, a les 19 h, a la plaça de la Vila. Ses 
Majestats saludaran i recolliran les cartes de tothom. El 
dia abans, el 4 de gener, hi haurà un taller de fanalets per 
rebre els Reis com cal. L’activitat es farà de 17 a 19 h al 
Teatre Can Butjosa.
El tradicional pessebre monumental de sobretaula de 
Parets, el més gran de Catalunya, enguany s’ambienta en 
l’antic Egipte. Es podrà visitar fi ns al 23 de gener tots els 
caps de setmana i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30 
h. Els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 3, 4 i 7 de 
gener també estarà obert en horari de tarda.
La programació pot variar en funció de l’evolució de la 
pandèmia. Per a més informació consulteu la pàgina web 
parets.cat/nadal. 

Corre Parets, la cursa solidària del Nadal

Joguines per a tothom

Tallers nadalencs a les biblioteques, els espais més màgics

Encesa de llums per despertar l’esperit nadalenc 
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El Tió està preparat per rebre cops de bastó 

La Fira de Nadal amb tallers creatius

El pessebre monumental més gran de Catalunya Arbre dels desitjos

Fanalets per guiar el camí dels Reis
Ses Majestats els Reis d’Orient

Bústies especials per deixar les cartes als Reis

La Cartera Reial
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Parets acull una jornada de reconeixement a la Policia Local de Catalunya
Parets va ser l’escenari de la jornada Reflexions i op-
cions de millores de la seguretat per la COVID-19 de 
l’Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local 
de Catalunya (ACCPOLC). L’acte, que va tenir lloc el 14 de 
desembre al Teatre Can Rajoler, va consistir en diverses 
taules rodones dirigides als professionals de la segure-
tat local, responsables polítics, policies locals, vigilants i 
guàrdies municipals. La jornada també va servir per ho-
menatjar la tasca dels cossos de seguretat en època de 
pandèmia. 
L’acte va començar amb la recepció i entrega d’insígnies 
als afiliats i amb un minut de silenci en memòria dels 
agents caiguts per la covid. L’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, va inaugurar la jornada acompanyat del presi-
dent de l’ACCPOLC, Conrad Fernández, del seu vicepre-
sident, Xavier Santajuliana, i de l’inspector en cap de la 
Policia Local de Parets, Joan Pérez. L’alcalde va valorar 
positivament la jornada: “fa valdre la tasca que han fet 
els policies locals des del 15 de març de l’any passat, que 
ens vam adonar de la gravetat de la pandèmia amb moltes 
persones que han perdut la vida per aquest motiu”.
També es va fer un col·loqui moderat pel regidor de Segu-
retat Ciutadana, Francesc de la Torre, sobre les perspecti-
ves dels mitjans de comunicació per millorar la seguretat 
de la població. El regidor va parlar del fet que l’acte se 
celebrés a Parets: “que avui el nostre municipi estigui 
representant la Policia Local de tot Catalunya i als altres 
cossos de seguretat i mitjans de comunicació de tot el 
país, òbviament, és un orgull i un honor”. 
L’inspector en cap de la Policia Local de Parets i partici-

Juzgado va participar en una taula rodona amb el secretari del Departament d’Interior i el subdelegat del Govern de Catalunya, entre d’altres

pant d’una taula rodona, Joan Pérez, va explicar la impor-
tància de la jornada: “és un reconeixement a tots els ser-
veis públics que van actuar durant l’any 2020”. Respecte 
a la seva experiència com a membre del cos de seguretat 
durant la covid, Pérez va explicar que “durant la fase de 
desconcert i de por, els serveis públics havien de donar un 
servei que no donava ningú a la ciutadania. Ens trucaven 
els ciutadans per portar-los menjar, medicaments, qual-
sevol cosa que necessitessin”.
A l’últim col·loqui sobre la perspectiva dels responsa-

Segons les dades dels diferents cossos de seguretat, Parets és actualment 
una població molt segura
Ho va afirmar ahir al vespre la inspectora en cap de l’Àrea 
Bàsica Policial de Mollet dels Mossos d’Esquadra, Elena 
Martínez, en el transcurs de les Meses de Seguretat i Con-
vivència Ciutadana. 
Durant la trobada, la Policia Local de Parets també va do-
nar a conèixer l’ampliació dels dispositius de seguretat 
a tots els grups polítics i a la ciutadania. Amb l’augment 
recent de la plantilla, es reforça la policia de proximitat 
en motocicleta i a peu en els principals eixos comercials 
de tot el poble. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, va pre-
sidir la sessió, moderada pel regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Francesc de la Torre. 
La presentació de les dades i dels nous dispositius de 
seguretat van anar a càrrec de l’inspector en cap de la 
Policia Local de Parets del Vallès, Joan Pérez, i de la 
inspectora en cap de l’Àrea Bàsica Policial de Mollet del 
Vallès dels Mossos d’Esquadra, Elena Martínez, que van 
estar acompanyats pel sotsinspector David Prats i pels 
sergents Jordi Galera i Miquel Lafuente. 
A la sessió van participar-hi tots els regidors i regidores 
de barri de l’equip de govern local, els portaveus de les 
forces polítiques de l’oposició, i representants veïnals i 
comerciants de tots els barris de Parets del Vallès. 
Una de les dades més significatives és la reducció dels 
robatoris amb força als domicilis, els quals han disminuït 
un 64,1% si es compara el període de gener a setembre 
de 2019 amb el mateix període d’aquest any 2021, i re-
presenten només el 2,7% de les infraccions penals contra 
el patrimoni en el període de gener a setembre de 2021. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, va va-
lorar molt positivament aquestes dades i va afirmar que 
“estic convençut que seguirem millorant aquestes bones 
dades gràcies a la incorporació recent de dos nous agents 
i els dos nous policies que també aprovarem per al proper 
any”. Juzgado va demanar als veïns i comerciants assis-
tents a la sessió que transmetessin a la ciutadania les 
dades reals i actuals en matèria de seguretat ja que, “una 
cosa són les sensacions i una altra la realitat, la qual, tal 
com ens han dit els cossos de seguretat, és molt positiva 
al nostre municipi”. Juzgado també va voler destacar la 
gran tasca que fan els membres del cos de Protecció Civil 
del nostre poble. 
El regidor de Seguretat Ciudadana, Francesc de la Torre, 
va felicitar els diferents cossos de seguretat “no només 

L’alcalde, Francesc Juzgado, amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc de la Torre, i l’inspector en cap, Joan Pérez

per la feina i els resultats, sinó per la seva coordinació i 
treball conjunt. En matèria de seguretat hem d’anar to-
tes i tots de la mà, cossos de seguretat, administracions 
i ciutadania”. 
L’inspector en cap de la Policia Local de Parets, Joan 
Pérez, destacar que “amb l’augment de la plantilla, hem 
pogut ampliar nous dispositius i serveis de seguretat, com 
la policia de proximitat, tant en motocicleta com a peu, 
per reforçar el patrullatge pels principals eixos comercials 
de tot el poble. També hi haurà la nova figura del policia 
de barri per tenir un control més específic sobre els pro-
blemes principals que hi pugui haver a tots els racons de 
Parets”. 
Elena Martínez, inspectora en cap de l’Àrea Bàsica Policial 
de Mollet del Vallès dels Mossos d’Esquadra, va destacar 
la gran tasca i les “dades espectaculars que actualment té 
Parets en matèria de seguretat, especialment si les com-
parem amb altres municipis de la seva àrea”.
El sergent Miquel Lafuente va explicar que “en aquests 
moments també estem enllestint el DUPROCIM, Docu-
ment de Protecció Civil Municipal per donar una resposta 
adequada a qualsevol tipus de risc que es pugui produir”. 
I Jordi Galera, sergent, va valorar positivament que “Pa-
rets sigui “Ciutat 30”, una mesura per reduir els accidents 
i controlar l’ús dels patinets elèctrics. Paral·lelament es-

tem fent nombroses xerrades a les escoles per conscien-
ciar la ciutadania i els joves i donar a conèixer la nova 
ordenança municipal aprovada fa només uns mesos”.
Altres de les dades que es van donar a conèixer són que 
la Policia Local de Parets està atenent una mitjana de 84 
trucades telefòniques diàries, o que Protecció Civil ja ha 
treballat més de 10.000 hores aquest any. 
Pel que fa a les detencions, durant el període de gener a 
setembre de 2021 n’hi ha hagut 39, el 67% de les quals 
han anat a càrrec de la Policia Local de Parets i el 33% 
restant a càrrec dels Mossos d’Esquadra.

bles de la seguretat ciutadana van participar-hi l’alcalde, 
Francesc Juzgado; el secretari general del Departament 
d’Interior de la Generalitat, Oriol Amorós; el subdele-
gat del Govern de Catalunya, Carlos Prieto; l’alcalde de 
Badalona, Rubén Guijarro; i el secretari de la Federació 
de Professionals de la Seguretat Pública (FEPOL), Josep 
Gázquez.
L’acte va acabar amb el lliurament de la medalla de 1a 
categoria de l’ACCPOLC i l’entrega de les medalles de re-
coneixement de la covid.

Una patrulla de la Policia Local en motocicletes
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El ple del passat 25 de novembre va aprovar destinar lo-
cals comercials a habitatge protegit. La iniciativa ve dona-
da la necessitat que existeix al municipi d’aconseguir re-
serves d’habitatge protegit tant genèric com específi c. La 
proposta, per part de la regidoria d’Urbanisme i Habitatge, 
Rosa Martí, contempla dos casos: preveu l’increment de 
la densitat en zones plurifamiliars, en solars on es puguin 
construir habitatges i locals, respectant un determinat 
sostre i uns determinats habitatges o bé, si els habitatges 
es volen destinar a habitatges protegits, es permet incre-
mentar la densitat de l’edifi ci fi ns que surtin habitatges a 
partir de 70 m²  com a mínim. Aquests dos supòsits s’apli-
quen en una zona concreta a diferents barris del municipi. Imatge aèria de Parets

Els locals comercials en desús del municipi es 
convertiran en habitatge protegit

El ple de l’Ajuntament de Parets va aprovar el conveni per 
construir una nova estació de tren amb sistema park&ride, 
que permet als viatgers deixar el cotxe i accedir fàcilment 
al transport públic. A la sessió extraordinària celebrada el 
3 de desembre els regidors i regidores van donar el suport 
unànime al document.
La reforma de la infraestructura ferroviària i del seu entorn 
urbà serà un projecte coordinat entre l’Ajuntament, Adif 
i la Generalitat. La transformació de l’estació suposarà 
una inversió d’11 milions d’euros, amb la possibilitat de 
rebre fi nançament dels fons europeus Next Generation. 
L’objectiu de les obres és garantir l’adaptació de la nova 
estació al model de municipi sostenible i satisfer les ne-
cessitats actuals i futures de mobilitat i accessibilitat.

Impuls al teixit econòmic i a la mobilitat sostenible
L’obra preveu ampliar i modernitzar la infraestructura 
actual. Es proposa construir una gran plataforma que co-
breixi les andanes, quedi al mateix nivell de l’avinguda de 

Parets tindrà una nova estació amb park&ride
El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat un conveni amb Adif i la Generalitat per fer l’obra

Proposta de la nova estació de tren amb sistema park&ride

Catalunya i connecti amb l’avinguda d’Espanya. Per ac-
cedir a les vies, que quedarien soterrades, s’instal·larien 
escales i ascensors. La nova superfície, d’uns 3.000 m², 
permetria gaudir d’un nou espai públic que serviria per 
habilitar-hi un aparcament d’intercanvi, més conegut com 
a park&ride. Aquest sistema facilita l’aparcament del ve-
hicle privat per agafar el transport públic.
L’alcalde, Francesc Juzgado, explica que l’augment de la 
capacitat i facilitats que oferirà la nova estació perme-
tran augmentar el volum de viatgers. D’aquesta manera, 
la infraestructura serà cabdal per millorar les connexions 
de Parets i suposarà un impuls per al sector empresarial 
i industrial del municipi, que precisen bones connexions 
per desenvolupar les seves activitats.
La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, destaca que la nova 
estació comportarà una millora molt important per a la 
mobilitat, especialment, en favor de la mobilitat soste-
nible perquè es fomentarà l’ús del transport públic i 
d’aquesta manera es contribuirà a reduir la contaminació. 

Aprovada l’ordenança contra les males 
olors
El ple del 25 de novembre va aprovar defi nitivament 
l’ordenança contra la contaminació odorífera. La 
norma persegueix tres objectius: aconseguir que el 
medi ambient sigui de qualitat reduint les emissions 
de components que puguin molestar a les persones; 
garantir el dret a gaudir d’un medi ambient adient; i 
eliminar les molèsties produïdes per les olors. L’àm-
bit d’aplicació de l’ordenança queda circumscrit al 
sector industrial i a qualsevol activitat o instal·lació 
emissora de compostos amb potencial incidència 
olfactiva i també a les activitats públiques. La nor-
mativa no és d’aplicació en l’àmbit domèstic, on 
aquestes qüestions es regulen a través del Pla Ge-
neral i de l’ordenança de convivència. 

Nous contenidors per millorar el sistema 
de reciclatge de vidre
L’Ajuntament de Parets ha instal·lat nous conte-
nidors de vidre d’Ecovidrio amb sistema Vacri. Els 
nous contenidors, de càrrega lateral, estan disse-
nyats de manera que són totalment accessibles 
mitjançant un accionament hidràulic. Estan situats 
a l’avinguda de Catalunya als números 137 i 219, al 
carrer d’Aragó a la cantonada del passatge de Fran-
cesc Eiximenis i als carrers de Garbí, Mercè Rodo-
reda, Pau Casals número 30 i la Volta, aquest últim 
dins el centre comercial. 

Parets vol crear un model de poble més 
sostenible
El ple municipal celebrat el 25 de novembre va 
aprovar la declaració de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat. El text posa les bases 
per una recuperació verda i socialment justa en les 
polítiques de reactivació econòmica. La regidora de 
Medi Ambient, Rosa Martí, explica que Parets man-
té el seu compromís de lluita contra l’emergència 
climàtica i per això el municipi s’afegeix a aquesta 
declaració.

Robatori amb violència al Mercadona
Els agents de la Policia Local van detenir dos homes 
acusats de robar productes al Mercadona del muni-
cipi i agredir l’encarregat de l’establiment. Els fets 
van ocórrer el 14 de desembre. 

Detenció de dos joves per robar patinets
Els agents de la Policia Local van detenir dos joves 
als quals se’ls imputen diferents robatoris amb vio-
lència i intimidació de patinets elèctrics. La detenció 
es va fer el 10 de desembre.

La Policia evita l’ocupació d’un immoble 
La Policia Local va evitar l’ocupació d’un immoble 
del barri de l’Eixample el 19 de novembre. Dues pa-
trulles policials van desplaçar-se fi ns al lloc dels fets 
alertats pels veïns. Així, gràcies a la col·laboració 
veïnal es va evitar l’ocupació de l’immoble. 

I TAMBÉ...
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Per Nadal
regala el carnetAMIC
dels TEATRES DE PARETS

INFORMACIÓ a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat

Per un preu d'amic, només 165 euros
(mitjana de 7,17 € per espectacle),

gaudeix de tots els espectacles de l'any 2022 als teatres
de Parets i de molts més avantatges
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc.).

The Other Side presenta Animals Master Xof

Tiempo al tiempo

Espíritu

Les irresponsables

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

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

Diumenge
26 desembre
19 h Teatre Can Rajoler

Artaban, la
llegenda del 
quart rei mag

en català

Cia. A grup Vocal i Puça Espectacles

Espectacle ple d’aventures,
música i fantasia sobre la 

llegenda d’Artaban, el príncep 
que segueix l’estel d’Orient 
per afegir-se a l’expedició

dels tres Reis Mags.

Preu general: 18 €
Preu gspecial: 15 €
Preu Carnet Jove Parets: 13 €
Durada: 1 h 15 min

cultura.parets.cat

GENER1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Conce� de

Cap d’Any

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dissabte
a les 19 h

Around the 
Christmas Tree

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

a càrrec de Randy Greer & Ignasi Terraza Sextet
Convidada especial: Andrea Motis (trompeta i veu)
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Comença una nova temporada d’espectacles al Teatre Can 
Rajoler de Parets del Vallès i ho fa el primer dia d’any nou 
amb el concert Around the Christmas tree. 
El 22 de gener serà el torn de The Other Side que presen-
tarà l’àlbum Animals. El grup torna als escenaris amb un 
nou concert que gira al voltant de la interpretació íntegra 
del disc de Pink Floyd de l’any 1977. 
El 24 de gener l’actor Joan Pera tornarà amb la comèdia 
Master Chof, que gira al voltant del món culinari i s’inspira 
en el programa de televisió Master Chef.
El 6 de febrer arribarà Els colors de Duke Ellington. L’ar-
tista Marcel Tomàs torna a sorprendre els teatres amb 
una nova aventura teatral i musical, compartida amb la 
big band del Girona Jazz Project. Paco Heredia & Friends 
tocaran el dia 20 de febrer en un espectacle especial on 
l’artista paretà fa un remake de tots els seus discos. 
El 6 de març arriba Una Teràpia Integral. En Toni Roca fa 
més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre 
setmanes per aprendre a fer pa, però el mètode parteix 
d’una simple i estranya premissa: “Per fer un bon pa, no 
cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, per fer un 
bon pa, cal estar bé amb un mateix”. 
A finals de mes, el dia 20 de març, es posarà en escena 
l’obra Les dones de la meva vida, una obra musical que 
uneix, per primer cop, dues de les artistes més importants 
del moment: la coneguda cantant i actriu Elena Gadel i la 
líder de Las Migas, la guitarrista Marta Robles.
El 3 d’abril es representarà l’obra El pes d’un cos, on una 
filla ha de tenir cura del seu pare, que, després de patir un 
ictus, viu un procés de deteriorament físic i mental. El 24 
d’abril, es presenta Espíritu, un espectacle teatral de Santi 
Rodríguez, que ve disposat a demostrar-nos que està bé 
riure quan tenim por, però que mai cal tindre-li por al riure. 
L’1 de maig, veurem què passaria si, un dia, de cop, co-
mencéssim fer tot el que ens passa pel cap, amb l’obra 
Les irresponsables. El darrer espectacle de la temporada 
serà Womblues, on tres dones artistes uneixen les seves 
veus i respectius instruments per compartir les seves ex-
periències. Es farà el 15 de maig. 

Cicle Cafè Teatre
El primer acte serà el dissabte 12 de febrer amb el monò-
leg Tiempo al tiempo, amb Sara Escudero, on el riure és el 
mitjà, però també l’objectiu. 
El dissabte, 12 de març, es farà La màgia de Jandro, un 
espectacle en que en Jandro, un conegut còmic que ha 
sortit a El Hormiguero i que acaba d’arribar de Las Ve-
gas, farà una actuació amb la qual han rigut estrelles de 
Hollywood com Will Smith, Tom Cruise, Russell Crowe o 
Tom Hanks. 
L’últim Cafè Teatre serà el dissabte, 7 de maig, amb Jor-
di Merca presentant Jo vaig sobreviure a l’EGB un show 
d’humor perfecte per a tots aquells que van viure l’època.  
Enguany, es recuperen els sopars amb barquetes de les 
sessions de Cafè Teatre a Parets oferts per la Comissió de 
Festes a la Sala Cooperativa. 
La programació pot variar en funció de l’evolució de la 
pandèmia. L’Ajuntament informarà puntualment de qual-
sevol canvi a través dels canals oficials.

Música, màgia i molta comèdia a la nova temporada d’espectacles a Parets
Les entrades i abonaments es podran adquirir a partir del 13 de gener de 2022

Venda d’entrades i abonaments
Les entrades i els abonaments es podran adquirir a partir 
del 13 de gener. La venda es farà en línia a través del web 
espectacles.parets.cat i al mateix teatre una hora abans 
de cada representació.

Carnet d’AMIC dels teatres de Parets
Amb el Carnet d’AMIC dels teatres de Parets podeu gaudir 
de diversos avantatges com tenir el mateix seient a tots 
els espectacles, prioritat en l’adquisició d’entrades addi-
cionals, invitacions a tots els actes públics que programi 
l’Ajuntament als teatres i rebre informació al domicili de 
les programacions dels teatres de Parets. 
El Carnet d’AMIC té un preu de 165 euros. Es pot adquirir 
a les oficines del Centre Cultural Can Rajoler o en línia a 
espectacles.parets.cat fins al 10 de gener. Els joves re-
sidents a Parets que el 2022 compleixin 18 anys poden 
veure els espectacles al Teatre Can Rajoler gratis. Per 
gaudir de l’oferta només cal ensenyar el DNI. 

Interior del Teatre Can Rajoler
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CONSTRUÏM
el Parets del futur

L’Ajuntament destinarà més de 29 milions d’euros a 
projectes de transformació per millorar la vida de les 
persones i el municipi.

El pressupost de l’Ajuntament de Parets del Vallès per al 2022 se centra en projectes clau per al present i el futur del municipi. Els comptes tenen l’objectiu d’impulsar inver-
sions de transformació que donin un nou impuls i adaptin Parets a les necessitats de la ciutadania i als reptes del futur. El nou pressupost servirà per consolidar projectes d’èxit 
reconegut. 
El pressupost puja a 29.685.235 euros, un 6,74% més respecte al 2021. D’entre els grans projectes en destaquen la construcció de l’institut escola, la rehabilitació del Casal 
per a la gent gran Ca n’Oms, la gratuïtat dels llibres de text i del material didàctic en els cursos de primària i secundària, la redacció del projecte per a la construcció de la nova 
estació de tren park&ride, la redacció del projecte per a la construcció d’un tercer pavelló, la recuperació social, ecològica i paisatgística del riu Tenes i del seu entorn i la 
construcció de la piscina descoberta. El govern municipal continua la seva aposta per les persones. Per això, els comptes prioritzen les polítiques socials i el foment de 
l’ocupació i intensifiquen les accions en matèria d’igualtat, de joventut i de gent gran. A més, també es fan prevaler la neteja, la seguretat, l’educació i la cultura. 
El Ple municipal debatrà i votarà els comptes aquest dijous, 23 de desembre, a les 18 h. La sessió es podrà seguir en directe al web parets.cat i a l’emissora RAP107.

ACTUACIONS
principals*

Via Pública
1.642.000 euros

Drets Socials
1.000.000 euros

Educació
923.000 euros

Cultura
756.000 euros

Ocupació i Formació
630.000 euros

Millora dels 
equipaments municipals
438.000 euros

Innovació i Noves 
Tecnologies
315.000 euros

Medi Ambient
281.000 euros

Seguretat
206.000 euros

Joventut
187.000 euros 

Habitatge
184.000 euros

Promoció de l’esport
170.000 euros

Protecció dels animals
46.000 euros

Activitats per a la gent 
gran
42.500 euros

Igualtat-Feminisme i 
LGTBI-Transversalitats
40.000 euros

* les xifres recullen els diners previstos tant en el pressupost del 2022 com les incorporacions del 2021.      * les xifres estan arrodonides.

PARTIDES
DESTACADES
per àrees
i serveis*

www.parets.cat/seu-electronica/informacio-oficial 
www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles 

El pressupost es publicarà
a les webs:

Recuperació social, ecològica 
i paisatgística del riu Tenes i 
del seu entorn 
776.000 euros

Construcció de la piscina descoberta
610.000 euros

Rehabilitació del Casal per a 
la gent gran Ca n’Oms
430.000 euros

Reparació de la xarxa de clavegueram del 
carrer de la Independència
200.000 euros

Millores a la Piscina Municipal Miguel Luque
125.000 euros 

Reformes a la Residència Pedra Serrada
100.000 euros

Construcció d’un aparcament 
al Barri Antic, a l’avinguda de 
Lluís Companys
75.000 euros

Millores a la sala de vetlles del 
Cementiri Municipal
90.000 euros

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
en equipaments municipals 
76.000 euros 

Millores al Camp de Futbol 
Municipal Josep Seguer
75.000 euros

Construcció de l’institut escola
1.200.000 euros

Instal·lació d’un punt de recàrrega ràpid per a 
vehicles elèctrics al parc del Sot d’en Barriques
25.500 euros 

Creació de plans d’ocupació locals 
540.000 euros 

Gratuïtat dels llibres de text i material didàctic a: 
· Primària 
· Secundària
225.000 euros

Renovació de voreres 
200.000 euros

Arranjament i manteniment de  
places i espais verds 
100.000 euros

Consolidació del projecte Transformem 
els patis de les escoles
70.000 euros 

Desenvolupament d’un procés participatiu per als joves
30.000 euros 

Redacció del projecte per a la construcció 
de la nova estació de tren park&ride
215.000 euros

Redacció del projecte per a la construcció d’un tercer pavelló i 
millores al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
106.000 euros

Parc de La Linera

Plaça de la Font de la Salut

Passeig de Ronda

Riu Te
nes

Carrer de Sant Antoni

Avinguda de Catalunya

PRESSUPOST 2022
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Parc de Cal Jardiner

Parc del Sot d’en Barriques
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CONSTRUÏM
el Parets del futur

L’Ajuntament destinarà més de 29 milions d’euros a 
projectes de transformació per millorar la vida de les 
persones i el municipi.

El pressupost de l’Ajuntament de Parets del Vallès per al 2022 se centra en projectes clau per al present i el futur del municipi. Els comptes tenen l’objectiu d’impulsar inver-
sions de transformació que donin un nou impuls i adaptin Parets a les necessitats de la ciutadania i als reptes del futur. El nou pressupost servirà per consolidar projectes d’èxit 
reconegut. 
El pressupost puja a 29.685.235 euros, un 6,74% més respecte al 2021. D’entre els grans projectes en destaquen la construcció de l’institut escola, la rehabilitació del Casal 
per a la gent gran Ca n’Oms, la gratuïtat dels llibres de text i del material didàctic en els cursos de primària i secundària, la redacció del projecte per a la construcció de la nova 
estació de tren park&ride, la redacció del projecte per a la construcció d’un tercer pavelló, la recuperació social, ecològica i paisatgística del riu Tenes i del seu entorn i la 
construcció de la piscina descoberta. El govern municipal continua la seva aposta per les persones. Per això, els comptes prioritzen les polítiques socials i el foment de 
l’ocupació i intensifiquen les accions en matèria d’igualtat, de joventut i de gent gran. A més, també es fan prevaler la neteja, la seguretat, l’educació i la cultura. 
El Ple municipal debatrà i votarà els comptes aquest dijous, 23 de desembre, a les 18 h. La sessió es podrà seguir en directe al web parets.cat i a l’emissora RAP107.

ACTUACIONS
principals*

Via Pública
1.642.000 euros

Drets Socials
1.000.000 euros

Educació
923.000 euros

Cultura
756.000 euros

Ocupació i Formació
630.000 euros

Millora dels 
equipaments municipals
438.000 euros

Innovació i Noves 
Tecnologies
315.000 euros

Medi Ambient
281.000 euros

Seguretat
206.000 euros

Joventut
187.000 euros 

Habitatge
184.000 euros

Promoció de l’esport
170.000 euros

Protecció dels animals
46.000 euros

Activitats per a la gent 
gran
42.500 euros

Igualtat-Feminisme i 
LGTBI-Transversalitats
40.000 euros

* les xifres recullen els diners previstos tant en el pressupost del 2022 com les incorporacions del 2021.      * les xifres estan arrodonides.

PARTIDES
DESTACADES
per àrees
i serveis*

www.parets.cat/seu-electronica/informacio-oficial 
www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles 

El pressupost es publicarà
a les webs:

Recuperació social, ecològica 
i paisatgística del riu Tenes i 
del seu entorn 
776.000 euros

Construcció de la piscina descoberta
610.000 euros

Rehabilitació del Casal per a 
la gent gran Ca n’Oms
430.000 euros

Reparació de la xarxa de clavegueram del 
carrer de la Independència
200.000 euros

Millores a la Piscina Municipal Miguel Luque
125.000 euros 

Reformes a la Residència Pedra Serrada
100.000 euros

Construcció d’un aparcament 
al Barri Antic, a l’avinguda de 
Lluís Companys
75.000 euros

Millores a la sala de vetlles del 
Cementiri Municipal
90.000 euros

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
en equipaments municipals 
76.000 euros 

Millores al Camp de Futbol 
Municipal Josep Seguer
75.000 euros

Construcció de l’institut escola
1.200.000 euros

Instal·lació d’un punt de recàrrega ràpid per a 
vehicles elèctrics al parc del Sot d’en Barriques
25.500 euros 

Creació de plans d’ocupació locals 
540.000 euros 

Gratuïtat dels llibres de text i material didàctic a: 
· Primària 
· Secundària
225.000 euros

Renovació de voreres 
200.000 euros

Arranjament i manteniment de  
places i espais verds 
100.000 euros

Consolidació del projecte Transformem 
els patis de les escoles
70.000 euros 

Desenvolupament d’un procés participatiu per als joves
30.000 euros 

Redacció del projecte per a la construcció 
de la nova estació de tren park&ride
215.000 euros

Redacció del projecte per a la construcció d’un tercer pavelló i 
millores al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
106.000 euros
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NIEVE - 4 anys

ASCOR - 1 any

LARRY - 2 anys CHUSSA - 8 anys MARCUS - 1 any

GEÒRGIA - 5 anys THEO - 5 anys IKEA - 5 anys

Parets renovarà la pintura viària del nucli urbà
Les parades d’autobús estrenen tòtems 
informatius
21 parades d’autobús de Parets disposen de nous 
indicadors informatius. Els nous suports són tòtems, 
de forma allargada i estreta, i tenen un vinil en una 
cara amb el detall de les línies de bus i els horaris. 
A més, també incorporen un codi QR on els usuaris, 
a través de l’App de Sagalés, poden veure el temps 
d’espera del pròxim autobús que circuli per la seva 
parada. Paral·lelament, en dotze marquesines s’han 
canviat els vidres i s’ha col·locat l’horari a la vitrina.

Nous aparcaments amb limitació horària 
al carrer de Joaquim Guasch
A petició veïnal, l’Ajuntament ha creat noves places 
d’estacionament amb limitació horària de 30 minuts 
al carrer de Joaquim Guasch. Els usuaris podran 
aparcar-hi  durant mitja hora en dies laborables de 
dilluns a divendres entre les 8 i les 13 h i les 16 i 
les 20 h, sempre que assenyalin l’hora d’arribada. 

Canvis en la recollida d’escombraries i 
l’horari del cementiri per Nadal
Amb motiu de les festes de Nadal, els dies 24 i 31 
de desembre, el servei de recollida nocturna d’es-
combraries s’avançarà 5 hores. Així, els operaris 
començaran a treballar a les 15.30 h, en comptes 
de les 21 h. Aquesta alteració en l’horari afectarà el 
buidatge dels contenidors i la col·locació de les pla-
taformes mòbils, que estaran disponibles de 15.30 
a 20.30 h en els punts habituals. D’altra banda, el 
Cementiri Municipal romandrà tancat els festius 25 i 
26 de desembre i 6 de gener. El dimecres 5 de gener 
obrirà de 10 a 14 h. 

Continua la recollida de poda domèstica
El servei de recollida de les restes de poda domès-
tica estarà disponible fi ns al 24 de gener. El servei 
és gratuït i cal fer la sol·licitud a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana. Més informació a la web parets.cat. 

I TAMBÉ...

L’Ajuntament de Parets ha iniciat els treballs de renova-
ció de la pintura i senyalització horitzontal dels carrers i 
avingudes del municipi. Les tasques han començat aquest 
mes de desembre i s’allargaran fi ns a esgotar la partida 
disponible, un total de 18.000 euros, IVA inclòs. Les ac-
tuacions es duen a terme a l’Eixample, al Barri Antic i al 
Barri Cerdanet i consisteix en treballs de manteniment o 
de reposició de la senyalització ja existent.
L’Ajuntament fa aquest tipus de treballs periòdicamnet, 
ja que la pintura de la via pública pateix el desgast dels 
vehicles que hi circulen i les inclemències meteorològi-
ques. Les tasques van a càrrec de l’empresa SEVIMONT, 
Senyalització Vial Montmeló, SL. Un pas de vianants acabat de pintar

Obres per millorar la circulació a la via pública
La regidoria de Via Pública aquest mes de desembre ha 
començat diferents treballs per millorar la circulació de 
les persones a la via pública. 

Ampliació de la vorera del Comte de Montemolín
A principis de mes van iniciar-se les obres d’ampliació 
de la vorera del carrer del Comte de Montemolín, entre 
el carrer de Ramon i Cajal i el carrer de Prat de la Riba. 
L’actuació es duu a terme a la vorera orientada a sud, fora 
de l’àmbit de la zona comercial de La Volta. L’amplada de 
la vorera passarà del metre i mig actual als 2,45 metres. 
Els escocells dels arbres s’ampliaran i es taparan amb un 
paviment drenant. Es mantindrà el doble sentit de circu-
lació a la via, però s’eliminarà la zona d’aparcaments. La 
vorera antiga difi cultava el pas dels vianants i en deter-
minats punts la via s’estrenyia i a vegades es produïen 
problemes de circulació. 

Arranjament del camí de Can Vileta 
També es fan treballs d’arranjament del camí de Can Vi-
leta, que connecta el carrer del Tèxtil, darrere del parc de 
la Linera, amb el carrer del Raval i l’avinguda de la Verge 
Montserrat.

El carrer del Comte de Montemolín en plenes obres

Pavimentació del passatge de Joan Fuster 
Aquesta darrera setmana s’ha començat a pavimentar el 
terra del passatge de Joan Fuster, ubicat al costat del pàr-
quing del Camp de les Peces. L’objectiu de les obres és mi-
llorar la pavimentació actual de sauló, deteriorada pel pas 
del temps i per les escorrenties derivades de les pluges 
intenses. El nou terra serà d’un material més compacte 
amb un acabat similar a l’actual, anomenat “saulósòlid”. 
En total, es pavimentaran 730 m². 
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L’artista paretà Iris Paris ha reconstruït el rellotge de sol 
de la Marineta a partir d’una fotografia antiga de l’any 
1924 de l’arxiu Sagarra i Torrents dipositat a l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Barcelona. La reconstrucció del re-
llotge ha tingut un cost de 2.700 euros i la seva mida és 
de 2,16 x 1,66 metres. S’ha fet amb la tècnica d’esgrafiat 
ornamental, utilitzant cal apagada.
La regidora de Patrimoni Cultural, Rosa Martí, explica les 
raons que han portat a l’Ajuntament a recuperar el rellot-
ge: “s’ha fet una restauració perquè amb les obres que es 
van fer de millora de la casa havia quedat difós. El rellotge 
es va fer el 1923 i feia 100 anys que estava fet”. També ha 
felicitat la feina feta a Iris Paris: “hem tingut la sort que 
l’artista Iris Paris ha volgut fer-se càrrec de la restauració i 
ho ha fet amb molta cura i detall”. La regidora destaca que 
“és una qüestió patrimonial recuperar i restaurar aquest 
tipus de rellotges”.
La recuperació del rellotge és fidedigna, ja que l’agulla ori-
ginal mai s’havia tocat i això ha permès poder conservar-
lo del tot i marcant les hores. La tasca de recuperació del 
patrimoni del municipi és fonamental per poder traslladar 
a les generacions del futur l’herència dels que ens han 
precedit.
La Marineta és una de les masies emblemàtiques de la 
vila. Va ser restaurada l’any 1920 per l’arquitecte Goday, 

Parets reconstrueix el rellotge de sol de la Marineta
El rellotge és idèntic al que hi havia a la mateixa paret fa un segle

que la va dotar de finestres originals gòtiques provinents 
d’edificis senyorials de la Via Laietana de Barcelona. En la 
reconstrucció del rellotge també hi ha contribuït l’ajuda de 
l’última propietària de la masia, la senyora Bosch Damm, 
amb informació essencial sobre l’origen del rellotge, fet el 
1923 pel Ros Fuster d’Alella amb la llegenda “mentrestant 
jo vaig senyalant, la teva vida es va acabant”.
La recuperació del rellotge s’ha notificat a la Societat Ca-
talana de Gnomònica, que es dedica a la recuperació i 
recopilació dels rellotges de sol de Catalunya perquè es 
pugui afegir al seu inventari.

El rellotge de sol restaurat a la façana de la Marineta 

El vell roure centenari de la plaça de la Font de la Salut 
va caure la matinada del 22 d’abril de 2020, sense que 
es pogués tornar a plantar. L’Ajuntament de Parets li ha 
fet un homenatge amb una nova escultura a la mateixa 
plaça. L’acte va tenir lloc el 28 de novembre i va comptar 
amb la participació de l’alcalde, Francesc Juzgado, i de la 
vicealcaldessa, Casandra Garcia. 
Sota el nom Homenatge a la vida, l’artista paretà Òscar 
Moya, ha creat el conjunt escultòric. La peça principal és 

Estrena de l’escultura en record al roure centenari

Òscar Moya presenta la seva escultura al públic assistent a la plaça de la Font de la Salut 

un pilar d’acer de 600 x 80 x 25 cm, consta de sis ober-
tures circulars fetes amb parts del vell roure a excepció 
d’una d’elles, oberta per poder veure el bosc de la Torre 
Malla des de la distància. Aquesta mirada simbòlica pre-
tén posar en relleu d’on venim, el fet que som tot allò 
que hem viscut i destacar el que encara tenim i hem de 
preservar. La segona peça és una plataforma d’acer de 
100 x 100 x 15 que conté una porció circular del tronc 
del roure original. 

El paretà José Luis Barca
presenta Revelación

L’autor José Luis Barca amb la periodista i locutora Rosa Díaz

Una trentena de persones van assistir el passat dijous, 
2 de desembre, a la presentació del primer llibre de 
l’autor paretà José Luis Barca. Revelación és el primer 
volum de la trilogia Hijos de un Dios Mayor. L’argument 
de la novel·la gira al voltant d’un pilot de les forces aè-
ries angleses que trobarà un artefacte estrany amb què 
començarà l’aventura més important de la seva vida. 
El llibre, editat per l’editorial Libros Indie, es pot adquirir a 
la web de l’editorial, a La Casa del Llibre i a la plataforma 
de venda Amazon. 
L’acte de presentació, a càrrec de la periodista i locutora 
de l’emissora RAP107, Rosa Díaz, es va celebrar a la Bi-
blioteca de Can Rajoler. 

El calendari de la XEF 
arriba a les escoles

La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia

El Servei d’Educació de l’Ajuntament i la Xarxa de Debat 
Educatiu amb i per a les Famílies (XEF) han editat el ca-
lendari per al pròxim 2022, que s’ha repartit entre els 
infants de les escoles bressol i dels centres d’infantil i 
primària. La temàtica triada enguany pel nou calendari 
recull diverses matèries: alimentació, lleure, normes i lí-
mits, tecnologies, convivència o educar en igualtat. Afe-
geix consells mensuals per a les famílies i conté dates 
assenyalades en l’àmbit escolar, celebracions del muni-
cipi, diades internacionals i fites importants com l’inici de 
la primavera. Les il·lustracions són del paretà Marc Vila.
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CALENDARI
FESTES
PARETS
2022

www.parets.cat

Dissabte 01 gener Cap d’Any

Dijous 06 gener Reis

Dilluns 24 gener Festa Major d’Hivern

Divendres 15 abril Divendres Sant

Dilluns 18 abril Dilluns de Pasqua Florida

Dilluns 06 juny Pasqua Granada

Divendres 24 juny Sant Joan

Dilluns 25 juliol Festa Major d’Estiu

Dilluns 15 agost L’Assumpció

Dimecres 12 octubre Festa Nacional d’Espanya

Dimarts 01 novembre Tots Sants

Dimarts 06 desembre Dia de la Constitució

Dijous 08 desembre La Immaculada

Dilluns 26 desembre Sant Esteve

L’observança del calendari de festes és de compliment obligatL’observança del calendari de festes és de compliment obligat

 Cap d’Any

 Reis

 Festa Major d’Hivern

 Divendres Sant

 Dilluns de Pasqua Florida

 Pasqua Granada

 Sant Joan

 Festa Major d’Estiu

 L’Assumpció

 Festa Nacional d’Espanya

 Tots Sants

 Dia de la Constitució

 La Immaculada

 Sant Esteve

L’observança del calendari de festes és de compliment obligat

Gener Febrer Març Abril Maig  Juny  Juliol  Agost  Setembre  Octubre Novembre Desembre

del 2/5 al 5/7

del 4/3 al 5/5 

CALENDARI FISCAL / 2022

Béns immobles urbans

Béns rústics

Béns rústics construïts

Vehicles tracció mecànica

Guals

Activitats econòmiques

Cementiri

Residus domèstics 

Residus comercials

de l’1/9 al 4/11

de l’1/9 al 4/11

del 7/4 al 7/6

Podeu consultar la resta de taxes i preus públics a: www.parets.cat o orgtn.diba.cat 

de l’1/9 al 4/11

de l’1/9 al 4/11

del 2/5 al 5/7

+ Béns immobles domiciliats * * * *2/5 1/7 3/10 1/12 

del 16/9 al 16/11

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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Con-Tacte! és el nou servei d’atenció, assessorament i 
acompanyament en la gestió emocional, específi c per als 
joves del municipi i gratuït. És un projecte impulsat des 
del Servei de Joventut i pretén cuidar la salut mental i el 
benestar emocional del jovent.
La regidora de Joventut, Maria Gorina, afi rma que “els 
joves són un dels col·lectius més vulnerables de la nostra 
societat i les seqüeles de la pandèmia els afecten i els 
afectaran en els pròxims anys sobretot en les seves pers-
pectives de vida i autonomia”. També explica els motius 
que han fet engegar el servei: “la pandèmia ha provocat 
símptomes com depressió, ansietat, trastorns mentals, 
estrès per les difi cultats econòmiques, traumes no resolts 
o addiccions com el joc. Creiem que des de l’Ajuntament 
havíem de posar-nos  en marxa i, concretament, des de 
Joventut hem volgut impulsar aquest nou projecte”.
Com a seu s’ha escollit el Casal de Joves Cal Jardiner, ja 
que és un referent per al jovent de Parets. És un espai on 
es treballa, a través del lleure, la gestió de l’oci per evitar 
hàbits i conductes perjudicials i conductes de risc. 

Con-Tacte!, nou servei d’atenció emocional per als joves
El servei és gratuït i s’ofereix al Casal de Joves Cal Jardiner

A Con-Tacte! es treballen els valors i es potencia 
l’adquisició i desenvolupament d’eines de creixement 
personal potenciant l’autoestima. El projecte té diversos 
objectius, entre ells el de potenciar la salut mental i el 
benestar emocional, donar eines al jovent per aprendre 
a gestionar les seves emocions, desestigmatitzar la con-
sulta psicològica, prevenir conductes de risc, la promoció 
d’hàbits saludables, establir els mecanismes necessaris 
per a donar resposta a les seqüeles psicològiques provo-
cades per la COVID-19 o agreujades arran de la situació 
derivada de la pandèmia i oferir acollida professional de 
les problemàtiques psicològiques que el jovent dirigeix 
al personal de Cal Jardiner, treballant la demanda i sen-
sibilitzant sobre la derivació al servei psicològic adient.
La fi nalitat del servei és oferir atenció, assessorament i 
acompanyament psicosocial a joves de Parets, posant el 
focus en la gestió emocional. Ha de ser un espai on el jo-
vent es trobi a gust, amb confi ança i relaxat i es garantirà 
la confi dencialitat.
El jovent pot accedir al servei per diferents vies: per mo-

Imatge del nou servei Con-Tacte!

L’Asoveen va acollir el dissabte, 18 de desembre, a par-
tir de les 16 h, l’acte de celebració del 23è aniversari 
d’aquest equipament com a Casal Municipal de la Gent 
Gran de Parets. La celebració va servir com a espai de 
trobada i germanor dels membres del casal, reflex de la 
seva implicació en les activitats que es duen a terme dia 
a dia en aquest equipament.
La festa, que va comptar amb la presència dels membres 
del consistori, es va amenitzar amb música i ball a càrrec 
del grup Mar i Cel. 
L’Asoveen va néixer l’any 1964 com a Associació de Veïns 
de l’Eixample de Parets. Situat al carrer Bruc, 35, a fi nals 
dels anys 90 l’Associació va decidir cessar la seva activi-
tat, tot i això, els seus socis volien mantenir l’edifi ci i hi 

El casal de la gent gran Asoveen compleix 23 anys 

Un moment del ball al Casal Asoveen 

van instal·lar un bar. Finalment, el 1999 l’edifi ci va ser 
cedit a l’Ajuntament i s’hi va establir un dels tres casals 
municipals de la gent gran amb els que compta actual-
ment la població.
La regidora de Gent Gran, Maria Gorina, va assistir a l’acte 
amb diversos membres del consistori, que van celebrar 
la fi ta ballant amb els assistents. La regidora insisteix en 
l’orgull i la il·lusió de celebrar aquest tipus d’aniversaris, 
envoltada de la gent del poble: “els aniversaris són sem-
pre un motiu d’alegria, d’il·lusió i de celebració. El 23è 
aniversari de l’Asoveen va ser tot un èxit. Agrair a tots els 
avis i totes les àvies que van assistir a la petita celebració 
que es va organitzar i com a regidora de Gent Gran molt 
orgullosa de poder assistir a l’aniversari”.

tivació pròpia, derivats per Drets Socials i d’altres serveis 
com els instituts, el CAP de Salut, l’educador de carrer o 
per iniciativa de les famílies. No cal demanar cita prèvia, 
encara que hi ha la possibilitat de fer-ho.
El servei està disponible els dimecres, en horari de 18 a 
20 h, al Casal de Joves Cal Jardiner.

Cursos per a Joves a Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner ofereix noves activi-
tats pel primer trimestre del 2022. Tots els cursos 
i tallers són per majors de 14 anys, excepte quan 
s’especifi qui una altra edat, i requereixen inscripció 
prèvia. Per a més informació i inscripcions, cal es-
criure a caljardiner@parets.cat o trucar al telèfon 93 
573 72 00. Podeu consultar la programació sencera 
al web partets.cat. 

Desfi	bril·ladors	als	Casals	d’Avis
L’Ajuntament ha instal·lat un desfi bril·lador a tots 
els casals de la gent gran: Ca n’Oms, Sant Jordi i 
Asoveen. Els desfi bril·ladors externs automàtics, 
coneguts com a DEA, són aparells segurs i efectius 
que permeten realitzar una descàrrega elèctrica 
sobre el cor d’una persona en aturada cardiorespi-
ratòria minuts abans que arribi l’ajut professional. 

Gent Gran Activa! 
El primer trimestre de l’any arriba ple d’activitats per 
als majors de 65 anys amb el programa Gent Gran 
Activa!. Es poden escollir entre una àmplia oferta 
de cites setmanals: activitats físiques, artístiques 
o per tenir cura de la salut mental. Trobareu tota la 
programació al web partets.cat. 

Recaptació dels casals per la Marató 
La recaptació total, entre entrades i donatius del 
teatre i el playback que es van dur a terme el mes 
passat als casals de la gent gran, ha estat de 1120 
euros. El donatiu s’ha destinat íntegrament a la Ma-
rató de TV3, celebrada el passat 19 de desembre.

I TAMBÉ...

www.tvparets.cat
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Graderia plena al XVI Torneig Vila de Parets

L’equip femení del CB Parets amb l’exjugador del Barça, Audie Norris

El XVI Torneig Vila de Parets, organitzat pel Club Bàsquet 
Parets, es va dur a terme els dies 4, 5 i 6 de desembre. El 
Real Madrid, en categoria masculina, i l’Advisoria Mata-
ró, en la femenina, van ser els vencedors del torneig. La 
competició va ser un èxit d’assistència i va tenir en cada 
partit les graderies plenes de gom a gom. Al llarg dels 
tres dies de competició, van jugar 32 equips d’arreu de 
l’estat espanyol.
Per poder dur a terme l’esdeveniment, s’hi van implicar un 
centenar de voluntaris del Club Bàsquet Parets. El presi-
dent de l’entitat, José Palomo, va agrair l’ajuda de tots els 
col·laboradors i va ratificar les ganes que tenien de tornar 
a celebrar el torneig.
L’alcalde, Francesc Juzgado, felicitava l’organització del 
torneig “que sempre ens té acostumats a un nivell molt 
alt, però aquest any s’han superat”. El regidor d’Esports, 
Alejandro Villena, remarcava “la feinada que comporta un 
esdeveniment com el torneig, però el Club Bàsquet Parets 
ho ha organitzat de forma espectacular”.
Qui també va estar entregant els premis al torneig va ser 

Audie Norris, exjugador del Barça de bàsquet els anys 
1987 i 1993 i ambaixador de l’entitat blaugrana: “havia 
estat en una altra edició a Parets i veig que cada vegada 
té un nivell més alt”.
Els diners recaptats a l’esdeveniment van destinar-se com 
a donatiu solidari a Càritas Parets.

Després hem parlat de les retransmissions de les com-
peticions de les entitats esportives. Fa poc es va aprovar 
un acord amb la UFEC per posar càmeres al pavelló i al 
camp de futbol per retransmetre els partits que es fan en 
aquestes instal·lacions”. Un altre dels punts del dia era 
les obres de les noves oficines: “hem parlat de les obres 
de les oficines de les entitats que es faran al pavelló, una 
demanda que hi ha des de fa molt de temps. Les obres 
han d’acabar a finals de gener o principis de febrer”. 

L’alcalde, Francesc Juzgado, i el regidor d’Esports, Alejandro Villena

Bruna Colín guanya el 
concurs de la Penya

Presentació dels 
equips del CH Parets

Els premiats amb el regidor Alejandro Villena i membres de l’entitat

La Penya Blaugrana Parets va organitzar, els dies 5 i 6 de 
desembre durant la Fira de Nadal impulsada per l’Ajun-
tament, el I Concurs de dibuix, que sota el títol Nadal i 
el Barça, va comptar amb la participació de prop d’una 
quarantena de nens i nenes de fins a 12 anys. La gua-
nyadora d’aquesta primera edició ha estat la Bruna Colín, 
d’11 anys, amb un dibuix d’Alèxia Putellas, la capitana de 
l’equip femení de FC Barcelona recentment guardonada 
amb la Pilota d’Or. El lliurament de premis es va fer el 
17 de desembre, abans de la xerrada Barça i Catalunya. 
L’acte va anar a càrrec de Salva Torres i Frederic Porta, 
amb Aksana Vayevoda a la part tècnica, i va comptar amb 
la presència de Xavier Gamper. 

El primer equip del Club Handbol Parets

El Club Patí celebra el 
Festival de Nadal

El Club Patí Parets va presentar el seu Festival de Nadal 
Filmskate el passat 12 de desembre al Pavelló Municipal 
Joaquim Rodríguez. Enguany, el festival va estar centrat 
en el gènere cinematogràfic. 
La presidenta del club, Matilde Gamero, feia una molt 
bona valoració del festival, ja que l’aforament permès 
estava complet. Actualment, el Club Patí Parets té més 
patinadors i patinadores perquè ofereix activitats extra-
escolars en totes les escoles públiques del municipi. Per 
això, el festival es va dividir en dues parts: el festival de 
les escoles i el del club. Habitualment, el festival es feia 
amb les escoles Pau Vila i Pompeu, però enguany s’hi han 
afegit Vila Parietes i Lluís Piquer. 

Una de les actuacions del Festival de Nadal Flimskate 

El Club Handbol Parets va presentar dissabte passat els 
nou equips que té per aquesta temporada 2021-22. En 
total 105 jugadors i jugadores formen part de l’entitat pa-
retana. A més es va presentar el nou himne del club, reno-
vat per Vallestage Music Factory. El president de l’entitat, 
Edgar Serra, agraïa la implicació de pares, mares, juga-
dors, patrocinadors, socis, autoritats i companys de Junta. 
El 27 de novembre el CH Parets també va organitzar el 
Torneig Memorial Josep Ribas, en record a qui va ser un 
dels impulsors més importants de l’entitat als anys cin-
quanta. El Juvenil masculí del club es va endur el trofeu, 
mentre que el femení va ser subcampió. La jornada va 
coincidir amb una recollida solidària de joguines. 

 
Bon nivell al Tennis Taula Parets
El Club Tennis Taula Parets està tenint un molt bon 
inici de temporada amb el seu equip de Tercera, que 
estava en el primer lloc amb quatre victòries de cinc 
possibles. Cal destacar el bon nivell de Clara-Jònia 
que juga a l’equip masculí. Els Veterans de Primera 
també eren líders. Cal destacar la bona feina que 
està realitzant l’entrenador Rafa Ramírez a les es-
coles. L’objectiu és que es pugui formar un equip 
de l’entitat.

Podis al Club Atletisme Parets
Martí Ullar i Cesc Ullar, del Club Atletisme Parets, 
van pujar al podi del Cros Ciutat de Mataró. Al cros 
de Cardedeu, Noa Bertolín va quedar primera en 
mini i Ona Lapuente, segona. Destacar a Paula Pe-
ralta com a segona de subsetze, Gisela Barraza com 
a tercera i Jan Lapuente tercer a subdeu. Al cros de 
Granollers va pujar al podi Bego Delsalto.

Lee Young Parets a l’Open de Madrid 
Lee Young Parets aconsegueix una plata en sicro-
team i un bronze en individual a l’Open de Madrid, 
disputat el cap de setmana passat. Christian Villar 
obté l’or en sicroteam. 

Bons resultats del Triatló Parets 
Elena Torner va quedar primera en la cursa solidària 
Contracorrent que es va celebrar el darrer cap de 
setmana a Santa Eulàlia de Ronçana. Per altra ban-
da, Edgar Ochoa va quedar segon en la SwimSil-
vestre, una travessia en aigües obertes de 1.500 
metres que es va disputar el cap de setmana passat 
a Mataró.

Skoda Titan Series Almeria
Els ciclistes paretans Joaquim Rodríguez i Oliver 
Avilés van fer una bona Skoda Titan Series Almeria 
i van acabar entre els vint primers de la classifica-
ció general. Avilés va estar a punt de guanyar en la 
darrera etapa, però es va haver de conformar amb 
el tercer lloc.

Bon inici de temporada del CF Parets
Tot i perdre 2-1 a Mollet el darrer cap de setmana, 
el Parets està fent una campanya molt destacada 
acabant en quart lloc.  

I TAMBÉ...

El passat dilluns, 13 de desembre, es va celebrar a la sala 
polivalent del Pavelló d’Esports la reunió del Consell de 
l’Esport de Parets del Vallès. A la sessió van participar-hi 
l’alcalde, Francesc Juzgado, i el regidor d’Esports, Ale-
jandro Villena. 
Entre els punts de l’ordre del dia, destacava la justifica-
ció de les subvencions de l’any 2021, la retransmissió de 
competicions dintre de les instal·lacions esportives i les 
oficines de les entitats al pavelló.
L’alcalde, Francesc Juzgado, va parlar de la reunió: “es van 
tractar temes importants i cabdals per les entitats com 
ara la gestió de les subvencions”. També es van comentar 
les propostes del govern incloses en els pressupostos pel 
2022. En aquest sentit, una de les peticions de les enti-
tats que es durà a terme si s’aproven els comptes és la 
construcció del tercer pavelló. “Una de les demandes de 
les entitats esportives és la manca de sales per assajar, i 
si nosaltres tirem endavant aquest compromís que tenim 
en el nostre pla d’actuació municipal, començarem a tre-
ballar en el tercer pavelló”, explicava l’alcalde.
El regidor d’Esports, Alejandro Villena, resumia el desen-
volupament de la reunió: “hem explicat detalladament 
què han de fer les entitats per justificar les subvencions. 

Reunió del Consell de l’Esport i les entitats
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El patinador Pau Garcia amb l’alcalde, Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra Garcia; i el regidor d’Esports, Alejandro Villena

Recepció institucional al patinador Pau Garcia
El paretà va fer història al Campionat del Món d’Asunción

L’Ajuntament de Parets va organitzar el passat dijous, 16 
de desembre, la recepció institucional al patinador paretà 
Pau Garcia. L’esportista va fer història al Campionat del 
Món d’Asunción, al Paraguai, en proclamar-se campió en 
el seu primer Mundial com a sènior i amb rècord de pun-
tuació: 279,64 punts. 
Durant la recepció, se li va fer entrega d’una placa amb el 
seu nom i un ram de flors. L’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, va fer un repàs de la carrera esportiva de Pau 
Garcia i dels seus èxits i va acabar el seu discurs amb una 
felicitació de part de tot l’equip de govern: “com a màxim 
representant del govern volem donar-te l’enhorabona, 
animar-te que continuïs amb els teus èxits i segueixis 
portant en nom de Parets arreu del món”. 
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, va destacar el rècord 
aconseguit pel patinador paretà: “és un orgull per al mu-
nicipi poder comptar amb tu. El teu nom anirà en el llibre 
dels grans patinadors de la història i quina sort que qui 
sortirà en aquests llibres serà un paretà”. 

El regidor d’Esports, Alejandro Villena, també el va voler 
felicitar: “sempre he seguit tot el que has fet. Està molt bé 
el que has aconseguit i espero que això només sigui una 
part del futur de la teva carrera esportiva”.
En Pau Garcia va agrair l’acte institucional: “vull agrair a 
l’Ajuntament aquest reconeixement. Per a tots els espor-
tistes que ens dediquem dia a dia, tantes hores, tant de 
sacrifici, que et reconeguin i que el teu Ajuntament et faci 
aquesta rebuda és un gran honor”. 
El patinador paretà va fer història al Campionat del Món 
d’Asunción, al Paraguai, en proclamar-se campió en el seu 
primer Mundial com a sènior. Pau Garcia, que competeix 
amb l’Skating Cunit, en el programa curt va finalitzar en 
segon lloc, després d’una emocionant i espectacular ba-
talla amb l’italià Luca Lucaroni. Però al programa llarg, Pau 
va demostrar que és el millor del món amb una segona 
meitat del concurs impecable amb punts molt atractius 
i complicats de fer, desplaçant del primer lloc del podi a 
Lucaroni, quatre vegades campió del món.

 

Torneig de Reis d’escacs
L’Associació Paretana d’Escacs organitza el 29 de 
desembre el Torneig de Reis dirigit a jugadors i ju-
gadores menors de dotze anys. Es jugarà a la sala 
Cooperativa de Parets a partir de les 17 h i estarà 
limitat a seixanta infants. Es farà un format suís de 
vuit rondes de ritme cinc més tres. L’entrega de pre-
mis està prevista a dos quarts de vuit del vespre. 

Rafael Priego al Dakar 2022
El pilot paretà Rafael Priego participarà al Dakar 
2022 a Aràbia Saudita. Ho farà amb l’equip Autote-
rreno & Puravida Competición en l’apartat de cotxes 
clàssics i l’acompanyarà Facundo Vitoria. Priego 
porta cinc participacions al Dakar i vint anys en el 
món de la competició. 

Campionat de seleccions de Catalunya 
de futbol sala
Deu components del Futbol Sala Parets van parti-
cipar en el Campionat comarcal de seleccions de 
Catalunya, celebrat a Blanes el pont de desembre. 
Dos d’ells eren entrenadors, l’Albert, que entrena el 
Juvenil A i ara provisionalment al sènior femení, i la 
Lydia, que entrena el juvenil femení. Cal destacar 
que la selecció alevina femenina del Vallès Oriental 
va quedar subcampiona. Els jugadors i jugadores 
eren en Gerard, l’Arlet (que no va poder jugar), en 
Jialu, l’Ivet, la Carla, la Laura, la Tania i la Sara.

Activitats del CEM i el CAM pel 2022
El CEP i el CAM perfilen el calendari d’activitats pel 
2022. El CAM organitzarà el 30 d’abril La Bastarda, 
a més de molts altres projectes de cims que prome-
ten ser espectaculars. És el cas de tres cims dels 
Alps de 4.500 metres que es pretenen fer del 23 al 
26 de juny. El CEP també celebrà el seu Sant Tiberi 
el 18 de desembre per acabar l’any. Per l’any que ve 
l’entitat vol mantenir la Piolet i la Parets Montserrat, 
que es preveu pel 15 d’octubre.

I TAMBÉ...
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En la negociació dels pressupostos 2022, Ara Parets ERC ha pre-
sentat tot un seguit de propostes pensant en la millora de la qua-
litat de vida dels paretans i paretanes. Aquí teniu una selecció:
• Creació de 4 NOVES PLACES d’agents en la plantilla de la 

Policia Local 2022 per poder disposar de DOBLE PATRULLA 
les 24 hores i contractació figura administrativa per la Policia 
Local en els torns de tarda i de nit.

• Projecte de pisos de lloguer assequible a l’edifici municipal 
de Lluís Companys i adquisició d’habitatges per emergències 
socials.

• Partida per arrencar construcció nou institut escola.
• Construcció de la piscina descoberta accessible (cadira de 

rodes) i preparada per poder climatitzar en el futur.

Diuen que en política un és el que aconsegueix. Doncs bé, Su-
mem Esquerres a Parets gràcies a formar part de l’equip de go-
vern amb tres regidores; la Vicealcaldessa Casandra Garcia, 
la Regidora Rosa Martí i la Regidora Gemma Garcia, ha acon-
seguit portar endavant compromisos que tenien amb vosaltres, 
amb la ciutadania. Pel 2022 a Parets destinarem per... 
Projectes de poble:
• Piscina descoberta – 610.000 €
• Nova estació de tren – 215.000 €
En Educació:
• Adéu als barracons de la Sínia, construcció d’institut escola 

-  1.200.000 €
• Transformació de Patis Escolars – 70.000€

• Gratuïtat dels llibres de text i material didàctic per Primària 
i ESO – 225.000 €

En Mediambient: 
• Millora del riu Tenes – 776.000 €
• Plaques fotovoltaiques – 66.000 €
• Aparcament carrega elèctrica – 25.500 €
En Drets Socials: 
• Programes d’atenció directa – 130.000 €
• Programa Centre Obert – 152.000 €
• Beques Escoles Bressol – 45.000 €
Ens acomiadem del 2021 amb la tranquil·litat d’haver treballat 
incansablement pel nostre poble, de formar part del govern i 
tirar endavant els projectes amb els quals Sumem Esquerres 

• Canvi deshumectadora de la piscina municipal Miguel 
Luque, reparació degotalls coberta i arranjament cornisa i 
caneló exterior.

• Renovació  vestidors del pavelló rodó de Parets i execució 
conveni signat amb la Fundació Sanitària Mollet sobre la re-
sidència Pedra Serrada (cobertes) i millora de la climatització 
de l’equipament.

•	 Pla Especial Covid ATUR juvenil 160.000 euros addicionals.
•	 Pla reactivació cultural entitats 100.000 euros addicionals.
•	 Enllumenat del passeig fluvial. Execució del projecte previst 

pel Govern Plural.
• Avantprojecte polígon industrial sector Mollet.
• Inversió de 800.000 euros per al Pla de Voreres.

es va presentar a les eleccions. Un partit de poble, pel poble i 
format per veïns i veïnes que l’únic objectiu que persegueixen 
és treballar per millorar el nostre estimat Parets. El 2022 tocarà 
desenvolupar els projectes que tenim ja en marxa, ideant més 
reptes i construint noves propostes, t’hi sumes amb nosaltres? 
Si vols participar en un projecte polític municipal, centrat en Pa-
rets i en millorar la gestió del poble o tens propostes que creus 
que es poden realitzar a Parets pots escriure’ns a sumemesquer-
resaparets@gmail.com. Us volem desitjar unes bones festes i 
un 2022 ple d’esperança, continuarem lluitant contra aquesta 
pandèmia i esperem que aquest malson el puguem deixar en-
rere. Volem tenir un gran record per a tots aquells que ens han 
deixat durant aquest any a causa de la Covid19. Bones Festes!

• Millora sales de vetlla del cementiri.
• Reforma del carril bici per adaptar-lo a la nova ordenança 

de mobilitat.
• 100.000 euros per la plantació de nou arbrat.
ES MANTÉ LA PUJADA DE LA TAXA DE RESIDUS
D’altra banda, el Govern Municipal rebutjarà totes les 
al•legacions presentades per Ara Parets ERC i mantindrà la pu-
jada del 35%, uns 20 euros anuals, en la taxa de residus per al 
2022. Tampoc han acceptat les bonificacions proposades en la 
llicència d’obres per col·locar plaques solars en habitatges par-
ticulars, en llicències d’obres menors o en l’ús de la deixalleria, 
entre altres. Per últim, volem desitjar-vos unes BONES FESTES 
i els millors desitjos per al 2022.

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

De	confiança	i	agraïments

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles La nostra prioritat, Parets

Per un 2022 ple d’esperança i projectes 

1.570 gràcies! Aquesta és la xifra d’euros que el passat dis-
sabte, 18 de desembre, vam recaptar en l’acte celebrat a la 
Plaça de la Vila per a La Marató de TV3, gràcies a la solidaritat 
paretana. Un acte que va incloure el sorteig de 3 paneres amb 
productes i serveis fruit de la donació de més de 70 comerços, 
tots de Parets: xocolatada, contacontes, vermut, actuacions en 
directe... i l’assistència de moltes de vosaltres que vau deixar de 
banda els colors només pensant en sumar per una bona causa: 
la Salut Mental. Gràcies	infinites	per	les	col·laboracions	i	per	
la vostra generositat!
Precisament, el mateix dissabte es va celebrar a Barcelona la 
manifestació de Som Escola, a favor de la immersió lingüís-
tica en el nostre país i la defensa de la nostra llengua. Una 

defensa de la qual som part activa i per la qual vam demanar 
que el nostre consistori prengués posició. Quelcom que no ha 
estat possible ja que l’alcalde Juzgado ens ha mentit i vetat, 
no convocant la Junta per debatre la sentència a la qual s’havia 
compromès personalment i, per tant, impedint que nosaltres 
prenguéssim posició. Una nova traïció a la nostra confiança que 
no passarem per alt, i una nova falta de respecte a les paretanes 
que representem l’oposició. 
I aquest Govern de la Moció és qui ens demana el vot a favor dels 
pressupostos municipals. Nosaltres vam aportar 54 propostes 
pensades per al benestar de tota la ciutadania; però no s’han 
compromès a res concret, ens han dit que no als projectes més 
participatius i segueixen endavant amb projectes que tenen com 

a únic objectiu el titular. Nosaltres	no	confiem	en	aquest	alcalde	
ni en aquest Govern i costarà que ho fem si segueixen així.
El més important, però, ara mateix, és que siguem prudents i 
tinguem molta cura de nosaltres i del nostre entorn. Recordem 
que encara tenim exiliades que, un any més, no podran passar 
aquestes festes a casa. Nosaltres que tenim la sort de poder-ho 
fer, de poder gaudir del Nadal i de la nostra gent, fem-ho de 
manera responsable.  
BON NADAL, BON ANY, SALUT I REPÚBLICA CATALANA!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Ya nos encontramos acabando el año 2021, lamentablemente 
los casos de COVID-19 vuelven a golpearnos con dureza, por ello 
le pido a nuestros convecinos que extremen las medidas para 
protegerse y protegernos a todos, estamos en fechas muy seña-
ladas y debemos ser responsables, nos estamos jugando mucho. 
Pese a ello, este año estamos mucho mejor que el anterior, si 
lo miramos todo con perspectiva. Quiero aprovechar el último 
escrito de este 2021 para mandar un fuerte abrazo a todos los 
que han perdido un ser querido en el transcurso de este año. 
Uno de muy especial para los familiares de Sergi Mingote, el ex 
alcalde de Parets del Vallés que nos dejaba de forma trágica 
hace unos meses, su recuerdo siempre será imborrable para 
nuestra ciudad. Aprovecho para felicitar la buena organización 

que se llevó a cabo con el día de homenaje que se le tributó. 
Este año que estamos a punto de dejar atrás fue el de la moción 
de censura, en medio de una pandemia, y que ninguna novedad 
nos ha traído a los vecinos y vecinas de Parets del Vallés. El PSC 
en nuestra ciudad es un partido separatista más, sólo hace falta 
ver la fachada de nuestro ayuntamiento para comprobarlo, a 
buen seguro que los paretenses están tomando buena nota de 
ello. 
Cs no apoyo dicha moción de censura, no era ni mucho menos 
el momento de llevarla a cabo, ni tampoco las formas. Nuestro 
partido siempre ha velado por el interés general, por delante 
del personal. Aquel era un momento para luchar todos unidos 
contra la pandemia y sus devastadores efectos. Pero los partidos 

de izquierda decidieron asaltar el poder, repartiéndose sillas y 
cuotas de poder. 
Espero y deseo que en el 2022 se logre acabar con el COVID-19, 
que sea un año de recuperación económica, falta les hace a los 
empresarios, a los autónomos y a las familias. Estamos viendo 
con desasosiego como Cataluña no levanta cabeza, y como otras 
comunidades autónomas nos están adelantando en cuanto a 
generación de riqueza y puestos de trabajo. 
Felices fiestas a todos y todas. Disfruten de la familia y los seres 
queridos.

Felices	fiestas	y	un	caluroso	recuerdo	para	los	que	ya	no	están

Aquest any hem recuperat l’alcaldia que vam guanyar amb 
claredat a les últimes eleccions municipals (2019). 
Després de 19 mesos fora del govern i amb el nou govern de 
coalició, ara fem realitat molts dels nostres projectes: gratuïtat 
dels llibres de la ESO, construcció de la piscina descoberta, 
redacció del projecte per a la construcció del tercer pavelló, 
rehabilitació del Casal per a la gent gran de Ca n’Oms, i dos 
projectes de poble, on totes i tots anem de la mà: l’Institut 
Escola i la nova estació de Renfe. 
I hem intensificat i reforçat amb la incorporació de més  treba-
lladors i nova maquinària, la neteja i arranjament de la via pú-
blica, dotat de més efectius la policia, millorat els equipaments 
municipals i incrementat les partides per a plans d’ocupació, 

serveis socials, gent gran i joves, cultura, educació, innovació i 
noves tecnologies, esports, habitatge, medi ambient, igualtat, 
feminisme i LGTBI-Transversalitats, i benestar animal. 
Bon Nadal i per un 2022 ple de somriures! 

Este año hemos recuperado la alcaldía que ganamos con cla-
ridad en las últimas elecciones municipales (2019). 
Después de 19 meses fuera del gobierno y con el nuevo gobi-
erno de coalición, ahora hacemos realidad muchos de nuestros 
proyectos: gratuidad de los libros de la ESO, construcción de 
la piscina descubierta, redacción del proyecto para la cons-
trucción del tercer pabellón, rehabilitación del Casal para la 
gente mayor de Ca n’Oms, y dos proyectos de pueblo, donde 

tod@s vamos de la mano: el Institut Escola y la nueva esta-
ción de Renfe. 

Y hemos intensificado y reforzado con la incorporación de más 
trabajadores y nueva maquinaria, la limpieza y mejora de la vía 
pública, dotado de más efectivos a la policía, mejorado los equi-
pamientos municipales e incrementado las partidas para planes 
de ocupación, servicios sociales, gente mayor y jóvenes, cultura, 
educación, innovación y nuevas tecnologías, deportes, vivienda, 
medio ambiente, igualdad, feminismo y LGTBI-Transversalida-
des, y bienestar animal. 
¡Feliz Navidad y por un 2022 lleno de sonrisas! 

Vam guanyar les eleccions. Hem recuperat l’alcaldia guanyada
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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Programació per motius, aliada de l’Atenció Primària
SALUT  EAP Parets del Vallès

El web citasalut.gencat.cat s’ha renovat. Aquest canvi 
respon a una doble voluntat. Per una banda, trobar canals 
àgils d’accés a l’atenció primària pel que fa a la vostra pe-
tició de consultes i cites. I, per altra, trobar la manera més 
adequada d’atendre les vostres necessitats en un marc en 
que conviuen diferents canals d’atenció i diferents perfi ls 
de professionals.
Aquesta nova manera de demanar cita ens facilita poder 
oferir-vos des del primer moment l’atenció que correspon a 
cada necessitat, amb la persona de l’equip del CAP indicada 
per resoldre-la, i fer-ho en el temps adequat. 
A més, aquest nou model ha de permetre que l’equip de 
professionals assistencials es descarregui de tasques buro-
cràtiques per dedicar més temps a la pràctica clínica i així es pugui recuperar la capacitat diagnòstica i el seguiment 
de pacients. 
Aquesta programació per motius serveix per resoldre necessitats no urgents. En cas d’urgència, podeu adreçar-vos 
al CAP o trucar al 061/Catsalut Respon. 

Com funciona?
S’hi pot accedir des de la web citasalut.gencat.cat. Aquí cal que introduïu primer el vostre codi d’identifi cació per-
sonal (CIP) i seguidament un codi que rebreu a través d’un sms al mòbil que especifi queu. Des de La Meva Salut 
també s’hi pot accedir en clicar sobre l’apartat de Cita Prèvia. 
El sistema presenta una llista amb els 22 motius més habituals de consulta, des de la cura d’una ferida, un problema 
físic o la gestió d’un tràmit administratiu. En funció de cada cas es determinarà si el més convenient és programar 
una cita o una altra gestió i quin professional és el més adient per fer-ho: d’atenció a la ciutadania, infermeria, 
medicina, treball social... I també es proposarà un tipus de visita que podrà ser presencial, telefònica o telemàtica.
En el cas que no trobeu el vostre motiu, igualment teniu l’opció de sol·licitar cita presencial o no presencial amb 
l’equip de professionals de salut de referència.
Per acabar, dir-vos que, com sempre, existeixen alternatives a l’hora de programar la vostra visita perquè conti-
nuem atenent-vos al CAP si us hi adreceu presencialment, i per telèfon al número del centre o al de la central de 
trucades (93 326 89 01).

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Aquest Nadal, regala català!
Per Nadal, el Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) estrena un web amb serveis i recursos per impul-
sar el català. Amb l’eslògan “Aquest Nadal, regala català!”, 
al web s’hi destaca el catàleg del programa “I tu, jugues en 
català?”, amb més de 1.100 jocs. Les persones interessa-
des en algun dels productes del catàleg també poden saber 
en quins establiments comercials adherits al programa els 
poden adquirir.
El programa té 23 empreses compromeses amb la promo-
ció de la llengua i 435 botigues que disposen de jocs en 
català. Un d’aquests establiments és L’Elefant by Carlin, 
de l’Eixample de Parets. El web es complementa amb una 
carta descarregable  per als Reis d’Orient.
En l’apartat musical, la proposta és una selecció de nadales en català a la llista del compte del CPNL a Spotify, 
que també inclou “Ballem, ballem, que l’any s’acaba!”, un recull de música de festa especialment pensada per 
a la nit de Cap d’Any. A més, al web poden trobar-s’hi altres opcions per a l’oci, com la cartellera de cinema en 
català, impulsada per la Secretaria de Política Lingüística, o l’agenda d’activitats dels centres 
de normalització lingüística per promoure el català.
Els serveis que ofereix el CPNL a través d’aquest web faciliten l’ús de la llengua en tots els àmbits 
i són una bona eina per garantir la presència del català en les accions quotidianes d’aquestes 
festes.
Per accedir a la pàgina, escanegeu el QR:

CONSUM

L’Agència Catalana del Consum del Departament 
d’Empresa i Treball, impulsa la campanya Per Nadal, 
consum local, amb l’objectiu de conscienciar sobre 
la necessitat de fer un consum més responsable, 
conscient, crític i sostenible mediambientalment. 
Objectiu que des del Servei de Consum de l’Ajunta-
ment compartim totalment. 
Per Nadal, consum local es difon per mitjà de 50.000 
cartells distribuïts a botigues i eixos comercials d’ar-
reu de Catalunya, que inclouen L’auca del bon regal, 
una adaptació del format tradicional de l’auca que 
explica dues històries nadalenques que recullen els 
benefi cis de comprar en establiments de proximitat i 
consumir productes i serveis locals, fets en el nostre 
entorn més proper:
•	 Planifi	ca	les	compres: fes una llista d’acord amb 

el teu pressupost i compara preus en diversos es-
tabliments.

•	 Afavoreix el consum de proximitat: d’aquesta 
manera reforces l’economia local i contribueixes 
al creixement del nostre país.

•	 Evita malbaratar aliments: planifi ca els àpats, 
compra el menjar en quantitats adequades i ajus-
ta les racions a les persones que sereu.

•	 Compra joguines segures: revisa que tinguin la 
marca CE i evita aquelles que fomentin actituds 
violentes o que impliquin distincions sexistes. 

•	 Redueix el volum de residus: evita envasos i 
embolcalls innecessaris fets de materials no re-
novables o recicla’ls.

•	 Conserva els tiquets de compra: són la teva ga-
rantia i els necessitaràs si has de reclamar

Trobareu més informació a consum.gencat.cat. 

Per Nadal, consum local
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Tió, com ho fas per cagar regals?
Soc màgic. Heu de tenir en compte que si agafeu un tronc 
qualsevol, encara que el piqueu amb totes les vostres forces, no 
funcionarà. Jo cago regals un cop l'any, durant les festes de 
Nadal. Normalment, cago a la Nit de Nadal, el 24 de desem-
bre, però també puc fer-ho el 25 de desembre o algun altre 
dia de festes. El més important és que em cuideu bé.

Com ho hem de fer per cuidar-te i que estiguis content?
Necessito estar ben alimentat. Sobretot, no us oblideu de donar-
me els àpats. Com més menjo, més cago.

Quin és el teu menjar preferit?
Soc una mica golafre... Tot em va bé. Això sí, la fruita m'encanta, espe-
cialment les taronges i les mandarines, ara n'és la temporada. També 
heu de saber que m'agrada menjar sol, perquè així em concentro millor 
per omplir la panxa i després puc cagar millor els regals.

Què més hem de saber per tenir cura de tu?
M'encanta l'escalfor. Si em poseu una manteta estaré més calentó. 
Penseu que en aquesta època de l'any fa fred i no em puc arriscar a 
agafar un refredat. Necessito estar en plena forma per cagar els regals. A 
la sala d'estar o al menjador, m'hi trobo bé perquè aprecio la vostra com-
panyia.

Si piquem molt fort perquè caguis, et podem fer mal?
De cap manera, jo soc molt robust. No em feu gens de mal. Piqueu 
i canteu fort!

Quina cançó hem de cantar?
Segur que a casa i a l'escola us han ensenyat 
alguna cançó per fer-me cagar de valent. De 
fet, hi ha moltes de cançons que m'inspiren. 
Us en poso una d'exemple:

Caga Tió,
Tió de Nadal,
no caguis arengades
que són massa salades,
caga torrons
que són més bons!

Tió, Tió,
caga torró
d'avellanes i pinyó,
si no vols cagar
et donaré un cop de bastó.

Entrevista amb el Tió

Quina recomanació faries als nens i nenes 
per tenir regals?
Que facin bondat i no es descuidin de 
donar-me menjar.


