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Parets crea la fi gura del policia de barri 4.0 
Les Regidories de Barris i la Policia Local han impulsat la fi gura del policia de barri 4.0. 
Aquest agent centralitza les incidències relacionades amb l’incivisme i la seguretat i inter-
canvia la informació amb els regidors de cada barri per oferir un millor servei. Pàg. 10 i 11

Parets homenatja l’alpinista i exalcalde Sergi Mingote en el primer 
aniversari del seu traspàs
El diumenge 16 de gener, els paretans van recordar amb estima l’esportista i exalcalde 
Sergi Mingote, víctima d’un accident al K2. Pàg. 4 i 5

Parets celebrarà la Festa Major d’Hivern del 21 al 24 de gener amb una programació farcida d’activitats per a tots els públics. Amb més d’una cinquantena de pro-
postes, el municipi viurà uns dies de gresca. La festa començarà amb les veus dels nens i nenes de P5 al CANTA Parets! Els Gegants, Grallers i Diables sortiran al 
carrer amb cercaviles i correfocs. El cap de setmana, la Fira Medieval omplirà el Barri Antic amb paradetes i jocs per a tots els gustos. No hi faltarà la tradicional 
calçotada popular ni les tardes de xocolatada i cremat de rom. El diumenge, el Centre Cultural Can Rajoler celebrarà el seu 25è aniversari. Espectacles, concerts i 
jocs completaran la programació del 2022. Fotografi a: Imatge d’arxiu. Pàg. 3 

Més d’una cinquantena de propostes per a la Festa Major d’Hivern

Entrevistem Pepe Méndez Cap i president de 
Protecció Civil de Parets
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93 573 98 00
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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
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93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
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Cementiri Municipal
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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
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Escola Pompeu Fabra
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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
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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
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d’alcaldia
Regidora d’Educació; 
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Rosa Martí i Conill
5a tinenta d’alcaldia
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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

M
IN

O
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). 

De viva veu
Dedicat a Rosa Diaz, locutora de  RAP 107.2

Ai, cristal·lina radiofònica veu,
que en clarejar el dia transmetre’s
falaguer despertar i pel bé entès,
enviar-nos la notícia justa i breu.

I del teu to de veu fecund i cordial.
La paraula haver estat al fons
per il·lustrar-nos de manera genial.
Com a poble d’habituds i tradicions.

I tanmateix en els temes d’ecologia,
I a mercès de l’espai de jardineria
els oients hem après estimar les plantes.

En trobar-nos saciats de melangia,
som de bon escoltar la ràdio amiga,
de donar bons moments de companyia.

Parets del Vallès en el Dia Mundial de la Ràdio

Josep Bernal Piqué

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

GENER
-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. 

Dijous 20 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, taller infantil: especial 25è 
aniversari, a càrrec de la Biblioteca.

Del 21 al 24 gener
FESTA MAJOR D’HIVERN: Consulteu la programació al web parets.cat i 
a les xarxes socials de l’Ajuntament. 

Dimecres 25 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, espectacle Un toc de màgia a 
la biblioteca. 
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de 
Mercè Martínez.

Dimecres 26 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la Blau de Prússia d’Albert Villaró, a càrrec 
de Sergi Cercós.

Dijous 27 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte amb Ada Bar-
rientos.

Dissabte 29 gener
-Al Casal de Joves Cal Jardiner, Lliga de freestyle VallRap Batlle’22.

Dilluns 31 de gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro.

FEBRER
Durant tot el mes 
-A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors.

Dimarts 1 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Story time: Mr. Bear can’t sleep, 
a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres  2 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Descobreix l’art, a càrrec 
d’Iris Paris. 

Dijous 3 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gem-
ma G. Vilardell. 

Divendres 4 febrer
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició Jo, dona, de Jordi Villacrosa i Glòria Berbel. Fins al 21 de febrer. 
Organització: Servei de Cultura i Associació Fotogràfi ca Parets.

Dilluns 7  febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation group in english, 
a càrrec d’Elena Calvo. 

Dimarts 8 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Hora del conte: Juguem amb 
les lletres, a càrrec de Carme Brugarola. 
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes a càrrec de 
Pati de Contes. Per a infants de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Butxaca de clàssics: Orgull 
i prejudici, de Jane Austen, a càrrec de Nil Nadal. 

Dimecres 9 febrer 
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, xerrada per a famílies “Auxili! 
Tinc un fi ll adolescent!”, a càrrec de Roser Lladó.

Dijous 10 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Mercè 
Martínez, d’Un Conte al Sac.

Divendres 11  febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, tertúlia amb l’escriptor Albert 
Villaró. 

Dissabte 12 febrer
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend. 

Diumenge 13 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Quan les nenes 
volen alt, a càrrec de la cia. El Replà Produccions. 

Dilluns 14 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimecres 16 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Teixim feminismes (espai 
de coneixement i reflexió crítica a partir de lectures teòriques), a càrrec 
de Silvia Carrillo. 

Dijous 17 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Sònia 
Fernández. 

Diumenge 20 febrer
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, jocs de taula. 

Dilluns 21 febrer
-A les 19 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation 
group in english, a càrrec d’Elena Calvo. 
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Parets viurà la Festa Major d’Hivern els dies 21, 22, 23 i 
24 de gener. A la festa no hi faltaran les colles de Gegants 
i de Diables, ni l’Elisenda, en Marcel, en Bitru, el Gall i en 
Llucifer. 
El 22 de gener a la plaça de la Vila s’anunciarà l’inici de 
la Festa Major. Serà a les 10 h i la Teresina, l’Eulàlia, la 
Rosalia i la Maria, les quatre campanes de l’església de 
Sant Esteve, ressonaran pels carrers de la vila per avisar 
als paretans i les paretanes que estem de Festa Major. A 
les 11 h entraran a la plaça les fi gures de Parets. 
A la mateixa hora, a l’aparcament de la Linera, se cele-
brarà la V Trobada i Plantada de Bestiari Diables Parets, 
amb bestiari local i diverses colles convidades. A les 12 
h es farà la presentació de les bèsties amb el seu ball 
tradicional i un petit lluïment. 

Gegants, Grallers i Diables
El mateix dissabte, dia 22, el Casal Can Butjosa acollirà 
la XXIV Calçotada Popular amb un espectacle de gegants 
com a preàmbul. La calçotada serà a les 14 h. Des del dia 
12 els tiquets es poden adquirir a Can Butjosa. 
A les 17 h, a l’aparcament de la Linera, hi haurà una pre-
sentació de colles tabaleres, a les 18 h s’oferirà xoco-
latada i cremat de rom, a les 19 h hi haurà el correfoc 
de bèsties i la XXIV Desfi lada Infernal, i a les 20.30 h es 
narraran les històries de les bèsties de Diables Parets. 
El diumenge 23 de gener tindrà lloc la XXIV Trobada i 
Plantada de Gegants a les 10 h al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez. 
A les 11.30 h es farà una cercavila de gegants que re-
correrà el Barri Antic des del pavelló fi ns a la plaça de 
la Vila. A les 12 h al carrer de Barcelona es farà un taller 
d’iniciació al correfoc per a nens i nenes a partir de 4 anys 
amb pirotècnia simulada. A les 18 h es tornarà a repetir 
el taller a la mateixa ubicació. 

VIII Fira Medieval 
El dissabte 22 i el diumenge 23 de gener, entre les 11 i 
les 22 h, al Barri Antic es podrà passejar per les parades 

del VIII Parets Medieval, una fi ra medieval amb activitats 
per a tots els públics. Ambdós dies es farà una cercavila 
musical amb La Torna i hi haurà un espai de jocs de fusta. 
A la plaça de la Vila, el diumenge a les 13.05 h es farà el 
pagament de soldades als membres del campament, a 
les 13.30 h hi haurà la ballada dels gegants amb exhibició 
de totes les colles per tancar la jornada i a les 16.30 h es 
realitzarà una exhibició de tècniques de combat.

Música i teatre
El CANTA Parets!, la cantata on participen els alumnes 
de P5 de les escoles del municipi sota l’organització de 
l’Escola Municipal de Música, tindrà lloc el divendres el 
21 de gener, a les 18.30 h, al Poliesportiu Municipal Joa-
quim Rodríguez. El diumenge 23, a les 18 h, la sala Basart 
Cooperativa acollirà el concert de Festa Major a càrrec de 
Duet d’Ambient. L’acte tindrà aforament limitat.
El Teatre Can Rajoler acollirà obres de teatre per a tots els 
públics. El dissabte 22 de gener, a les 22 h, el grup The 
Other Side presentarà Animals. El grup musical tornarà 
amb aquest nou espectacle basat en una interpretació 
íntegra del disc de Pink Floyd de l’any 1977, un àlbum que 
va representar una fi ta en el desenvolupament del rock 
progressiu de l’època. El diumenge 23, a les 18 h, rebrem 
la companyia Circ Pistolet amb l’espectacle familiar En 
companyia. El 24 de gener, l’actor Joan Pera visitarà el 
teatre amb la comèdia Master Xof. En Joan Pera va ser un 
dels actors que va inaugurar el teatre Can Rajoler el dia 
25 de gener de 1997 i torna, 25 anys després, per donar 
a conèixer el seu nou espectacle. 

Per als més petits
Les tradicionals hores del conte de les biblioteques de la 
vila començaran el dia 18 de gener a la Biblioteca Can Ra-
joler a les 18 h amb el conte Pastís amb gust de formatge, 
a càrrec de Mercè Rubí. El dijous 20 de gener, a les 18 h, 
la Biblioteca Can Butjosa farà una hora del conte especial 
de Festa Major a càrrec de Gemma G. Vilardell. El mateix 
dia 20, a les 18 h, la Biblioteca Can Rajoler organitzarà un 

Imatge d’arxiu de la Fira Medieval de la Festa Major d’Hivern

taller infantil especial al voltant de l’aniversari del centre 
cultural. Per fi nalitzar la programació de les biblioteques 
durant la Festa Major d’Hivern, el 25 de gener, la Biblio-
teca Can Rajoler acollirà un espectacle de màgia a càrrec 
del Mag Pep titulat Un toc de màgia a la biblioteca. 
El dilluns 24 de gener, a les 11 h, hi haurà un parc in-
fantil al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez amb 
atraccions inflables, tallers i jocs per als infants. Durant 
tot el dia, es farà la tradicional fi ra solidària de joguines 
organitzada per l’Associació Parets Contra el Càncer i es 
muntaran tallers a càrrec de Kids&Us Parets. A les 18 h 
es durà a terme un berenar tradicional català per a tota 
la mainada. 

Més activitats
Dins de la programació de la Festa Major, el dia 21 de 
gener, a les 19 h, s’oferiran classes obertes i una mostra 
de coreografi es a càrrec de PROdansa, a la sala Basart 
Cooperativa. El 22 de gener, a les 9 h, a l’Escola Pau Vila, 
es disputarà un torneig de Tennis Taula en què hi podran 
participar tots els assistents. Entre el 20 i el 22 de gener, 
el Casal de Joves Cal Jardiner acollirà el Torneig de FIFA 
22. La fi nal de la competició serà el 22 de gener a les 17 h. 
El diumenge 23 de gener, a les 11 h, es farà una balla-
da de sardanes a càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona. Durant el cap de setmana, l’Associació Foto-
gràfi ca Parets organitzarà un concurs de fotografi a sobre 
els 25 anys de Gegants i Bestiari de Parets. Les bases del 
concurs es poden consultar al web www.afparets.com.
El dia 24 de gener, a les 9 h, al pavelló es farà un acapte 
de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits i l’Associa-
ció de Donants de Sang del Vallès Oriental. Finalment, el 
diumenge 6 de febrer, a les 10.30 h, la caminada solidària 
de Parets Contra el Càncer, sortirà de la plaça de la Vila. 
Durant tots els dies de la Festa Major d’Hivern també es 
podrà visitar el Pessebre Monumental sota la plaça de la 
Vila, enguany dedicat a Egipte. 
L’Ajuntament convida tots els paretans a posar bandero-
les dels gegants als balcons de les cases de Parets per 
celebrar plegats la Festa Major. 

25 anys de Can Rajoler
Prèviament a l’inici de la festa d’aquest 2022, s’han pre-
vist un seguit d’activitats emmarcades en la celebració 
del XXV aniversari del Centre Cultural Can Rajoler, que 
començaran el divendres 14 gener amb l’obertura de l’ex-
posició sobre la Festa de la Pedra del Diable, que consta 
de 22 plafons amb la història i descripció dels personat-
ges que protagonitzen l’esdeveniment. La mostra està or-
ganitzada conjuntament per l’Ajuntament, Diables Parets 
i la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets. A la 
Biblioteca Can Rajoler també es podrà visitar l’exposició 
Estem de festa, una mostra de llibres sobre la Festa Major.  

Parets es prepara per a la Festa Major d’Hivern
La celebració es farà entre els dies 21 i 24 de gener

La programació pot variar en funció de 
l’evolució de la pandèmia covid-19. 
Consulteu el web parets.cat i les xarxes 
socials de l’Ajuntament. 
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SOMIAR
GRAN

En record de l'alpinista i exalcalde paretà Sergi Mingote en el primer aniversari
del seu traspàs 

Sergi Mingote va perdre la vida el 16 de gener de 2021, a l’edat de 49 anys, 
víctima d’un accident quan intentava fer el cim del K2 a l’hivern. Mingote va 
tenir una trajectòria destacada en l’àmbit espo�iu, social, cultural i polític. Va 
coronar onze vuitmils, va impulsar diverses iniciatives solidàries i va ser alcalde 
de Parets entre el 2011 i el 2018
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Parets va homenatjar l’exalcalde i alpinista Sergi Mingote 
en el primer aniversari del seu traspàs. El passat diumen-
ge, 16 de gener, l’escultura d’homenatge a l’esportista, 
ubicada al parc d’en Sot d’en Barriques, va omplir-se de 
flors, espelmes i regals en memòria seva. Els paretans i 
força persones de fora del municipi van recordar Mingo-
te en el primer aniversari de la seva mort. Les mostres 
d’afecte també van estendre’s per les xarxes socials, amb 
missatges i fotografies de vivències.
Sergi Mingote va perdre la vida a l’edat de 49 anys quan 
intentava fer el cim del K2, a l’Himàlaia, a l’hivern. L’es-
portista va emprendre aquesta fita extrema amb il·lusió i 
amb la bandera de Parets del Vallès en el seu equipatge. 
Mingote va destacar per la seva trajectòria en l’àmbit es-
portiu, social, cultural i polític. Va coronar onze vuitmils, 
va impulsar diverses iniciatives solidàries i va ser alcalde 
de Parets entre el 2011 i el 2018. Mingote també és re-
cordat per l’estima al seu poble. N’és un exemple la seva 
frase “El món és el meu poble, Parets és el meu món”, que 
figura a la placa de l’escultura.
Arran de la seva defunció, l’Ajuntament va declarar cinc 
dies de dol oficial, les banderes van onejar a mig pal i el 
balcó de l’edifici consistorial va lluir un llaç negre. L’octu-
bre passat, Parets va retre-li homenatge en un acte espe-
cial en el marc de la Primera Diada de l’Esport i la Cultura 
Inclusiva. En aquest mateix acte es va inaugurar l’escul-
tura de l’artista Carles Vives dedicada a Sergi Mingote.

Els paretans recorden amb estima l’alpinista i exalcalde Sergi Mingote

L’espai habilitat al Sot d’en Barriques per recordar Sergi Mingote en el primer aniversari de la seva mort. Fotografia: Griselda Escrigas

L’Ajuntament de Parets lamenta la mort de Txusa Mulà 
i transmet el mes sentit condol a la seva família i amics. 
Mulà va morir aquest més de gener després de lluitar di-
verses setmanes contra la covid-19.
Mulà era molt activa en la vida associativa del municipi. 
Havia format part d’associacions paretanes. Era membre 
de l’Associació Fotogràfica i ho havia estat del Centre 
Excursionista. En diverses ocasions havia intervingut en 
l’emissora RAP107. La paretana també va ser una de les 
impulsores del grup de voluntaris que van ajudar durant 
les onades més crues de la pandèmia. 
Mulà havia regentat durant molts anys la conegudíssima 
gelateria de La Jijonenca, al costat del parc de la Linera.

La paretana  Txusa Mulà 
ens deixa

Imatge de Txusa Mulà a les instal·lacions de la ràdio local 

L’expresident del Club Handbol Parets, Paco Moreno, va 
morir a finals del mes de desembre. Des de l’Ajuntament 
de Parets lamentem la seva pèrdua i volem transmetre el 
nostre suport a la seva família i amics.
En Paco Moreno era empresari i va passar a formar part de 
l’entitat perquè hi jugaven dos fills. Va ser-ne el president 
des de 1998 fins a l’any 2001. Va posar les bases del que 
seria el CH els següents anys. La junta directiva del Paco 
Moreno va lliurar la insígnia d’or a Josep Ribas, fundador 
del club, i en el seu mandat es va decidir que el trofeu 
Pepet Ribas portés aquest nom.
Moreno també va estar vinculat a la política. Va formar 
part de CDC a Parets, assumint la presidència l’any 2008.

Mor l’expresident del CH 
Parets, Paco Moreno

Imatge d’arxiu de Paco Moreno

Enguany se celebra el XXV aniversari del Centre Cultural 
Can Rajoler i durant aquest mes es podrà visitar una mos-
tra de la Festa de la Pedra del Diable. El regidor de Cultura, 
Francesc de la Torre, explica que “és una xifra molt maca 
el número vint-i-cinc. Vint-i-cinc temporades de cultura, 
d’espectacles i de vida cultural local a Can Rajoler. Hem 
previst una proposta molt ambiciosa, que combina de 
tot, per a tots els públics, i impulsant a la gent del nostre 
poble. Que puguem oferir espectacles de molta qualitat 
perquè la gent hi vagi en família, amb amics o perquè vo-
len gaudir de l’oferta cultural del nostre poble. Felicitar, 
com sempre, a tot l’equip que fa possible portar grans 
obres al nostre teatre”. 

Parets celebra els 25 
anys de Can Rajoler 

Imatge d’arxiu de Can Rajoler a principis del segle XX
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ASCOR - 2 anys

GIPSY I LOBO - 
2 anys i 11 mesos

BEETHOVEN - 3 anys BIMBA - 11 anys CHUSA - 7 anys

MALI - 2 anys ROCKO - 8 anys THEO - 7 anys

Teixim Feminismes, el nou espai de reflexió a la Biblioteca Can Rajoler 

Teixim Feminismes és el nou espai de coneixement i 
reflexió crítica a partir de lectures teòriques, impartit 
per l’especialista en gènere Silvia Carrillo. Les sessions 
d’aquest espai es fan els dimecres, a les 18.30 h, a la Bi-
blioteca Can Rajoler. En total, s’han programat quatre ses-
sions entre els mesos de gener i abril d’una hora i mitja de 
durada. A cada sessió es treballarà un moment determinat 
de la història dels feminismes amb la lectura i debat de 
textos seleccionats. 

Quatre sessions i diversos autors
La primera sessió, celebrada ahir a la tarda, va centrar-se 
en els inicis dels feminismes occidentals. Es introduir els 
assistents en alguns pensaments i debats de les primeres 
autores i grups reivindicatius en favor dels drets de les 
dones. Tot això va fer-se a partir d’un fragment de Seneca 
Falls i de l’escriptora Clara Campoamor i la seva obra El 
voto femenino y yo.
La segona sessió, titulada del Del sexe al gènere, es farà el 
16 de febrer i girarà al voltant de l’inici de la segona onada. 
Es tractaran alguns conceptes bàsics dels feminismes a 
partir de l’obra El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, 
que fou una novel·lista, fi lòsofa existencialista, professora 
i feminista francesa i un referent dins el feminisme.
El dimecres 16 de març l’objectiu serà aprofundir en al-
guns dels debats de la segona onada i, concretament, es 
parlarà del feminisme liberal i del feminisme radical a tra-
vés de les autores estatunidenques Betty Friedan i Katte 
Millet, destacades activistes en la lluita per la igualtat de 
gèneres. Es tractaran les obres titulades La mística de la 
feminidad de Friedan, obra de referència del moviment 
feminista, i La política sexual de Millet, on l’autora ofereix 
una àmplia crítica de la societat patriarcal en la societat 
occidental i en la literatura. 
El 20 d’abril es reflexionarà sobre els feminismes actuals 
amb els textos de les americanes Bell Hooks i Judith But-
ler. Aquesta última sessió servirà per conèixer alguns dels 
debats actuals que van sorgir a partir dels anys 80 i 90. 
Es parlarà de l’obra El feminismo es para todo el mundo i 

l’article Queer pro quo. Aquest últim tracta sobre la des-
construcció de les categories de sexe i gènere.

Sessions per a la reflexió 
L’objectiu d’aquestes sessions és conèixer les principals 
idees teòriques feministes a partir de la lectura de textos. 
Alguns escrits són més complexos, sobretot els més clàs-
sics, ja que utilitzen conceptes als quals la societat actual 
no està acostumada. Les sessions serviran per aprofundir 
en les idees principals de les novel·les i els articles es-
collits i també per generar un espai de debat entre totes 

Les sessions aniran a càrrec de Silvia Carrillo i es faran els dimecres a les 18.30 h

les persones participants, on es pugui parlar i reflexionar 
sobre els textos seleccionats, crear un espai de confi ança 
a partir de dinàmiques grupals i expressar opinions. La 
intenció és crear un espai còmode per a tothom per gaudir 
i aprendre conjuntament, sense por a preguntar i buscant 
una reflexió comuna. 
Totes les persones que vulguin assistir a Teixim Feminis-
mes poden apuntar-se presencialment a la Biblioteca Can 
Rajoler, al telèfon 93 573 98 01 o per correu electrònic 
escrivint a b.parets.cr@diba.cat. Les places de l’activitat 
són limitades. 

Imatge representaviva del concepte de feminisme
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L’Ajuntament de Parets ha inciat el projecte Estudi As-
sistit aquest segon trimestre del curs escolar. Cada any, 
l’Ajuntament compta amb quatre persones, contractades 
a través dels Plans d’Ocupació Locals, per donar suport 
als alumnes i als docents en els centres públics i concer-
tats de primària i secundària del municipi. 
El projecte, que enguany arriba a la vuitena edició, va diri-
git especialment als infants i joves amb certes dificultats 
en l’aprenentatge, per tal que puguin millorar els seus 
resultats acadèmics. 
El Servei d’Educació, en coordinació amb les escoles i 
els instituts, contracta perfils amb la formació adequada 
per assistir als alumnes i docents en diferents tasques, 
en aquest cas, amb el cicle formatiu de grau superior en 
l’àmbit educatiu o amb el grau universitari en Educació. 
Així, Estudi Assistit persegueix un doble objectiu: d’una 
banda, el projecte pretén afavorir l’èxit escolar i aju-
dar l’alumnat a desenvolupar actituds positives per a 
l’aprenentatge i, d’altra banda, promou el desenvolupa-
ment professional de persones del municipi mitjançant 
l’adquisició de competències i d’experiència laboral a 
través d’un pla d’ocupació de l’ajuntament.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, 

L’Ajuntament engega la 8a edició del projecte Estudi Assistit a les escoles
La iniciativa té l’objectiu d’afavorir l’èxit escolar dels alumnes

La vicealdessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, amb els participants del projecte Estudi Assistit

va rebre les persones que formen part de la nova edició 
de l’Estudi Assistit i explica que “el projecte és molt en-
grescador i les escoles el valoren. perquè comptar amb 

La paretana Carmen López compleix 100 anys

L’Ajuntament de Parets va felicitar la veïna Carmen López 
Corral pel seu 100è aniversari. López va complir els 100 
anys en un dia molt assenyalat, el primer dia d’any nou, 
l’1 de gener. 
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, i la regidora de Gent 
Gran, Maria Gorina, van visitar l’àvia centenària a casa 

seva i van lliurar-li un ram de flors i una placa commemo-
rativa de part del Consistori.
La vicealcaldessa Casandra Garcia va manifestar que “és 
un orgull per a Parets tenir avis i àvies centenàries”. La 
regidora Maria Gorina, va explicar que “escoltar les his-
tòries i vivències dels grans és un fet especial per a tots”. 

Visita de la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i la regidora de Gent Gran, Maria Gorina, a la centenària Carmen López

Augmenta la desinfecció 
de la via pública

Un treballador desinfecta contenidors durant la pandèmia

Al llarg de les darreres setmanes, l’Ajuntament ha extre-
mat les mesures de prevenció per evitar contagis de la 
covid19. Davant l’increment dels casos positius arreu del 
país i amb motiu de la nova variant del virus, s’ha intensi-
ficat la neteja i la desinfecció de tots els espais on acce-
deixen els col·lectius més sensibles, com l’entorn del CAP 
o de la Residència Pedra Serrada. També s’ha actuat en 
serveis molt utilitzats com els contenidors d’escombraries 
del municipi. L’alcalde i regidor de Via Pública, Francesc 
Juzgado, afirma que “ens anirem avançant i adaptant a 
tots els escenaris i desinfectant tots els espais sensibles 
i més transitats”.

Contractació de 35 places dins dels nous plans d’ocupació locals

Una usuària cerca feina a la pàgina de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Parets ha impulsat una nova edició dels 
plans d’ocupació locals, amb la contractació de 35 per-
sones del municipi que treballaran a les dependències 
municipals en els pròxims mesos. Les persones contrac-
tades començaran en el seu nou lloc de treball entre els 
mesos de gener i febrer. Els contractes són de sis mesos 
de durada, amb possibilitat de pròrroga. 
A la present convocatòria s’han ofert places agrupades en 
nou perfils diferents: conserge, manteniment i neteja (1 
plaça), conserge i atenció al públic (1), auxiliar de la llar i 
neteja (3), operari/a de neteja i vigilància de la via públi-
ca i parcs (15), operari/a de la brigada de manteniment 
(4), auxiliar administratiu/va polivalent (6), tècnic/a en 
jardineria i/o horts (1), monitor/a de reforç escolar (3), i 
mestre/a (1).
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 experièn-
cia de treball, inclouen formació i acompanyament en la 
recerca activa de feina. 

El Consistori ha homenatjat l’àvia centenària amb un ram de flors i una placa commemorativa

L’alcalde, Francesc Juzgado, afirma que “una de les nos-
tres prioritats, des de sempre, són les persones. Per això, 
d’aquests 35 nous plans d’ocupació, molts treballaran per 
tenir un poble més net cada dia i on tothom pugui gaudir 
d’espais més nets i verds. Seguirem apostant i implemen-
tant l’aposta d’aquest govern per crear nous llocs de feina. 
Les dades d’ocupació són les millors des de fa molts anys. 
Hem de seguir treballant i apostant en aquesta línia”.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, explica que “els nous 
plans d’ocupació són el resultat de la clara aposta del go-
vern pel foment de l’ocupació alhora que reforcem serveis 
municipals. La valoració és molt positiva també perquè 
les persones que participen en els plans incrementen les 
seves possibilitats de trobar feina posteriorment”.
El regidor d’Ocupació, Toni Fernández, explica que “la 
taxa d’atur a Parets és dos punts per sota de la resta del 
Vallès Oriental, tot i això, l’equip de govern treballa per 
reduir aquesta xifra.  Els plans d’ocupació estan enfocats 
sobretot a aquelles persones que més els hi costa trobar 
feina per qüestions d’edat, de formació, per un tipus de 

aquest suport extra que proporciona l’Ajuntament, els fa-
cilita impulsar activitats personalitzades i els permet una 
millor adaptació individual a les necessitats de l’alumnat”.

feina que s’ha deslocalitzat, etc. Des de l’SLOP el que fem 
és, per una banda, intentar fer formacions per capacitar i 
per reformular aquestes persones que canvien de feina, 
i, d’altra banda, ajudar a les persones que tenen menys 
formació o que per qüestions d’edat a les empreses els 
hi costa més contactar amb ells”.
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El moment de posar les claus per entrar a casa

L’Ofi cina Local d’Habitatge t’ajuda a llogar el teu 
pis buit

Campanya del CDIAP 
sobre el vincle afectiu

L’Ofi cina Local d’Habitatge busca pisos i cases per llogar 
i ofereix una gestió gratuïta en l’assessorament, redacció 
i formalització del contracte de lloguer, la mediació entre 
el propietari i el llogater, l’assegurança de cobrament de 
rendes, l’assegurança multirisc i la bonifi cació de la quota 
de l’IBI. Aquesta iniciativa s’adreça als propietaris d’habi-
tatges buits o que no troben llogater per incloure els seus 
pisos i cases a la borsa d’habitatge local.
L’Ofi cina Local d’Habitatge ofereix els serveis següents: 
• Gestió de tots els tràmits de manera gratuïta. 
• Atenció personalitzada, confi ança i seguretat. 
• Cerca del perfi l de llogater més adient per a cada ha-

bitatge. 
• Assessorament, redacció i formalització del contracte 

de lloguer. 
• Contractes de lloguer de 5 anys.
• Avalloguer, recuperació de les rendes, mitjançant el 

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
Spai Tr3s (CDIAP), juntament amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets i del Departament d’Educació, ha 
engegat una campanya de díptics en què parla sobre el 
vincle afectiu com a base per a la salut mental de l’infant 
de 0 a 3 anys. 
El vincle afectiu és el lligam entre l’adult i l’infant que li 
aporta seguretat. Aquesta relació emocional amb els cui-
dadors principals s’anomena també vincle d’aferrament 
i és una necessitat bàsica per créixer. Els vincles que 
aporten seguretat a l’infant s’anomenen vincles segurs 
i són la base per a la seva salut i benestar emocional, ja 
que són els fonaments de la seva personalitat. Quan hi ha 
difi cultats en la relació entre l’adult i l’infant es pot crear 
un vincle insegur on l’infant pot tenir més risc de patir 
alteracions en el desenvolupament i en la salut mental. 
L’aferrament es crea des de l’embaràs i durant els pri-
mers anys de vida, però es cultiva i nodreix durant tota 
la infància.
Si es detecten senyals d’alerta com ara sentir que no sa-
bem atendre les necessitats de l’infant o que l’infant evita 
la mirada o té conductes agressives, es pot demanar ajuda 
a un professional de la salut, a l’escola o al CDIAP. A Pa-
rets, el CDIAP es troba al carrer Tenor Viñas. 18, baixos. 
Podeu contactar-hi trucant al telèfon 93 573 81 08.

sistema que regula el Decret 54/2008, d’11 de març, 
pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobra-
ment de les rendes arrendatícies dels contractes de 
lloguer d’habitatges (INCASOL).

• Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes du-
rant tot el període de durada del contracte de lloguer.

• Assegurança per garantir la defensa jurídica que es 
produeix en el cas d’impagaments.

• Visites de seguiment a l’habitatge durant la vida del 
contracte.

• Supervisió de la bona convivència dins la comunitat 
de veïns i veïnes.

Més informació
Podeu contactar amb l’Ofi cina Local d’Habitatge al carrer 
Major, 1 o al telèfon 93 573 99 99. L’horari d’atenció és 
de dilluns a divendres 9 a 14 h i el dilluns de 16 a 18 h. 

Fotografi a del díptic del CDIAP

S’ofereix assessorament gratuït per llogar el pis buit amb seguretat i sense risc

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 GENER: 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

Aquest mes, els nens i nenes també debaten sobre l’educació de qualitat amb 
l’objectiu de garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom (ODS número 4).
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Butxaca: més que un club, nou espai de lectura 
El club es farà a la Biblioteca Can Rajoler i estarà conduït per Nil Nadal

Portades dels llibres que formen part del club

El mes de febrer començarà una nova activitat a la Biblio-
teca Can Rajoler, un club de lectura de clàssics anomenat 
Butxaca: més que un club. L’activitat es dividirà en quatre 
sessions, entre els mesos de febrer i maig, dinamitzades 
per Nil Nadal, màster en Teoria Literària i Literatura Com-
parada. A cada sessió es comentarà un clàssic, però no 
cal haver-se’l llegit prèviament, ja que també es donarà 
un dossier sobre cada llibre. 
La primera sessió es farà el 8 de febrer amb el clàssic més 

conegut de Jane Austen, Orgull i Prejudici. El 15 de març 
es debatrà al voltant de Les mil i una nits, concretament 
l’antologia Karwan. El 19 d’abril serà el torn de Yukio Mis-
hima amb Confessions d’una màscara. El cicle acabarà el 
17 de maig amb Solitud, de Víctor Català. 
Les inscripcions s’obriran durant el mes de gener i es po-
dran fer presencialment a la Biblioteca Can Rajoler, per 
telèfon al 93 573 98 01 o per correu electrònic escrivint 
a b.parets.cr@diba.cat. Les places són limitades. 

Cursos quadrimestrals del Casal de Can Butjosa

El Casal de Cultura Can Butjosa ha presentat la nova pro-
gramació de cursos del 2n quadrimestre d’aquest curs 
2021-2022 per a persones de totes les edats. 
Els cursos per a infants començaran la segona quinzena 
de febrer amb manualitats amb fang i ceràmica, a càrrec 
d’Antonia Puig, i els tallers de pintura, que impartirà l’as-
sociació Les Arts de Parets. 
Entre els cursos per a joves i adults s’ofereixen classes 
de ioga, a càrrec de Xelo Herrera, i de pilates, amb Emma 
Gallego. En l’àmbit de les arts, hi ha un curs d’iniciació a 
l’escultura, ceràmica i arts decoratives, a càrrec d’Antonia 
Puig, i un altre de pintura i dibuix, de l’associació Les Arts 
de Parets. 
També hi ha cursos de mindfulness per gestionar les 
emocions i un altre per reduir l’ansietat, ambdós a càr-
rec d’Isabel Erill. El curs de fotografia i vídeo el fa Esteve 
Llanes, de l’Associació Fotogràfica Parets, i es divideix en 
quatre parts. El taller de sevillanes va a càrrec de l’Associ-

ació FlamenContemporani i hi ha un grup per iniciació i un 
altre d’avançat. Per últim, s’organitzen cursos de correcció 
postural i col·locació d’esquena per part de l’Associació 
Art, Salut i Compàs. 
Diverses entitats també fan tallers per a dones, sessions 
de reforç escolar i balls de flamenc i de saló. 
Finalment, també s’ofereixen cursos de català per a adults 
del Consorci per a la Normalització Lingüística.
El Casal disposa d’una aula d’informàtica amb vuit ordina-
dors disponibles, amb accés lliure, de dilluns a divendres 
entre les 15 i les 21 h. 
Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 31 
de gener. Podeu consultar la programació completa, amb 
el detall de dies i horaris, al web parets.cat. Per a més 
informació, podeu contactar amb Can Butjosa al carrer 
de la Salut, 50, trucar al 93 562 35 53 o escriure a casal.
canbutjosa@parets.cat. L’horari d’atenció al públic és de 
dilluns a divendres de 15 a 21 h. 

Detall d’una paleta d’un curs de pintura

Primer torneig FIFA 22 
a Cal Jardiner

Imatge de la competició FIFA 22

Parets viurà el primer torneig FIFA 22 els dies 20, 21 i 
22 de gener al Casal de Joves Cal Jardiner. L’Ajuntament 
organitza l’esdeveniment juntament amb l’empresa de 
digitalització esportiva eDojo. 
El torneig comptarà amb un format eliminatori dividit en 
dues fases: una en línia i una de presencial. 
La fase en línia es jugarà entre els dies 20 i 21 de gener i 
es disputaran dues primeres rondes, on els jugadors més 
hàbils podran aconseguir classificar-se per a la fase pre-
sencial. Aquest nivell es durà a terme el dissabte 22 de 
gener a partir de les 17 h al Casal Cal Jardiner. Durant la 
jornada es podran viure en directe les competicions dels 
vuitens de final fins a la gran final. Els setze millors juga-
dors s’enfrontaran cara a cara per a decidir qui s’emporta 
el trofeu de campió i com es reparteix el prizepool de 300 
euros en material gamer.
La regidora de Joventut, Maria Gorina, explica l’aposta de 
l’Ajuntament pels e-sports: “L’objectiu de la competició és 
fomentar activitats de gaming i d’entreteniment actuals 
per als més joves a través de videojocs i e-sports. Espe-
rem una alta participació i que els joves puguin gaudir 
del torneig”.

Es presenta  l’exposició 
fotogràfica Jo, dona

Imatge del cartell de l’exposició

La sala d’exposicions de Can Rajoler acollirà a partir del 
dia 4 i fins al 21 de febrer, l’exposició Jo, dona, amb foto-
grafies de Jordi Villacrosa i textos de la periodista Glòria 
Berbel. 
La mostra consisteix en retrats amb un punt en comú: la 
protagonista és la dona. Són dones de diferents edats, 
amb escenificacions diverses de situacions, actituds o po-
sats. Són retrats que ens parlen d’amor, violència, bellesa, 
dolor, mons somiats, mirades misterioses, seductores, 
innocents, fortes i potser insolents. L’exposició té algunes 
imatges potents i esfereïdores i d’altres ens reconcilien 
amb la humanitat. Cada imatge va acompanyada d’un pe-
tit escrit de la periodista Glòria Berbel. L’autora ha creat 
els textos amb les fotografies com a font d’inspiració. 
Les acompanya amb sensacions, reflexions, pensaments 
i versos.  
Jordi Villacrosa és membre de l’Associació Fotogràfica 
Parets. Villacrosa i  Berbel han ajuntat el seu art en aques-
ta exposició, que s’inaugurarà el divendres 4 de febrer a 
les 19 h. 
Cada mes, la sala d’exposicions de Can Rajoler acull mos-
tres de temàtiques diverses per acostar disciplines que 
puguin ser d’interès per als paretans i paretanes. 
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REGIDORIES DE BARRI

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets

del Vallès

Com diu l'alcalde, la via pública i la seguretat són dues de les nostres 
prioritats com a govern. Per això hem decidit donar una nova passa 
més en aquest sentit i hem creat la figura del policia de barri. Això 
suposa un coneixement al detall de totes les problemàtiques que 
també hi pugui haver en matèria de seguretat a cada barri. Tenim un 
sistema de control que ens indica què passa més sovint i a on passa. 
Estem dedicant tots els esforços i seguirem dedicant el que sigui 
necessari per combatre els focus d'inseguretat que es vagin donant. 
Tenim un gran cos policial i comptem amb el veïnat i la disponibilitat 
total de totes i tots els regidors per implementar l'intercanvi 
d'informació i treballar de la mà per tenir un poble on no només es 
visqui cada dia millor, sinó que també sigui cada cop més segur.

Francesc de la Torre
Coordinador 

Regidories de Barris

Tal com ens vam comprometre en aquesta nova etapa, les propos-
tes de millora de les paretanes i els paretans són prioritàries per al 
nostre govern. Totes les incidències tenen resposta i la gran majoria 
queden resoltes si són de la nostra competència i milloren el benes-
tar de les nostres veïnes i veïns. Vull agrair a tothom la seva 
col·laboració i predisposició per contactar-nos i traslladar-nos tot 
allò que és millorable als carrers, places i barris de Parets del Vallès. 
Aprofito per agrair la gran tasca que fan els treballadors i equip 
directiu de l’Àrea de Via Pública, Serveis Urbans, Incidències i 
Equipaments per poder donar la millor i més ràpida resposta possi-
ble a totes les incidències que hi ha cada dia.

Alejandro Villena
Can Roura, Sardana
i Estació
alejandrovillena.barri@parets.cat

Rosa Martí
Barri Antic
rosamarti.barri@parets.cat

Toni Fernández
Cal Jardiner, Cerdanet
i Can Riera
tonifernandez.barri@parets.cat

O’hara Valdivia
Can Butjosa, Salut
i Riera Seca
oharavaldivia.barri@parets.cat

Casandra García
Eixample Central
casandragarcia.barri@parets.cat

Laura Lozano
Can Berenguer i
Espai Central
lauralozano.barri@parets.cat

Gemma Garcia
Sot d’en Barriques
i Escorxador
gemmagarcia.barri@parets.cat

Maria Gorina
Camp de les Peces, Horts Rector
i Can Fradera
mariagorina.barri@parets.cat

El contacte amb els regidors i 
regidores de barri es pot fer 

per correu electrònic, o a 
través del número de telèfon 

93 573 88 88
Els electes adapten les 

reunions en funció de les 
necessitats de la ciutadania i 
de les mesures vigents en el 

moment amb motiu de la 
Covid-19.

T’escoltem 

BARRI ANTIC
Antoni Feliu
Aurora
Ave Maria
Av. Catalunya
179-265 I 168-238
Av. Joaquim Guasch
Av. Lluís Companys
Av. N.S. de Montserrat
Barcelona
Camí del Bosquet
Camí Vell
Ca n’Oms
Cantallops
Empordà
Ferrer i Guàrdia
Francesc Layret
Frederic Marès
Ildefons Cerdà
Isidre Nonell
Joan Fuster
Joan Miró
Joan Olivé
La Fàbrica
La Lluna
Major
Marià Tous
Mestre Jordana
Migdia
Mollet
Mn. Josep Carulla
Nou
Ordidores
País Valencià
Picasso
Pl. Països Catalans
Ponent
Racó
Ramon Casas

Raval
Salvador Dalí
Santa Irene
Sant Antoni
Sant Antoni Maria Claret
Sant Esteve
Sant Gaietà
Sant Joan Bosco
Sant Josep
Sant Valerià
Sol
Teixidores
Tèxtil
Tintorers
Travessera
Trav. N. S. de Montserrat
Vapor
Via Piquer
CAMP PECES, HORTS RECTOR
I CAN FRADERA
Aragó
Automoció
Av. Francesc Macià
Conflent
Crta. C-17
Impremta
L’Alguer
Molí de Vent
Mossèn Pere Batlle
Òptica
Pl. Camp de les Peces
Pl. Josep Pla
Quarter Llevant
Quarter Llevant B
Salvador Espriu
Ses Illes
Tallers
Vallespir
Víctor Català

CAL JARDINER, CERDANET 
I CAN RIERA
Av. Espanya
Badalona
Canigó
Doctor Caballero
Enric Ballera
Farell
Gual Villalbí
Independència 132-176
Joan XXIII
Josep M. Folch i Torres
La Mola
Les Franqueses
Marina
Montcau
Mossèn Jaume Urgell
Narcís Monturiol
Onze de Setembre 135-175 i 
134-998
Orfeo Català
Pedraforca
Pl. Cim Vallesà
Pl. Mirador de Gallecs
Pg. Can Riera
Poesia
Sant Jaume 144-160
Sant Joan 121-199 i 138-998
SOT D’EN BARRIQUES 
I ESCORXADOR
Av. Catalunya 111-177 i 126-166
Av. Espanya 127-143
Av. Pedra del Diable
Camí de Can Cabasses
Doctor Ferran
Doctor Fleming
Frederica Montseny
Independència 114-118
Joan Manuel Imbert
Lepant

Mary Santpere
M. Aurèlia Capmany
Mediterrani
Mercè Rodoreda
Miquel Servet
Montserrat Roig
Onze de Setembre
Pl. del Llibre
Pl. dels Gegants
Pl. Rosa Leveroni
Pau Casals
Rosselló
Sant Jaume 117-129 i 132-142
Sant Joan
Sant Miquel 131-145 i 110-126
Sicília
Súria
Tenor Viñas
Torras i Bages
EIXAMPLE CENTRAL
Alfons XIII 1-37 i 2-46
Anselm Clavé 1-25 i 2-18
Av. Casanovas
Av. Catalunya
Av. Espanya 31-125 i 26 114
Bailèn
Berenguer
Butjosa 1-15 i 2-20
Consell de Cent
Dos de Maig
Galende
Girona
Jacint Verdaguer
Josep Molins
Llibertat 1-39 i 2-24
Montseny
Montserrat
Onze de Setembre 91-133 i 98-132
Ptge. Estrella
Pere Castells

Rius i Taulet
Santa Esperança
Sant Jaume 89-115 i 92-130
Sant Joan 85-119 i 94-128
Sant Mateu
Sant Miquel 31-129 i 32-108
Sant Rafael
Salut 1-17 i 2-20
Sant Jordi 1-21 i 2-16
Valldonzella 5-23 i 2-26
CAN BUTJOSA, LA SALUT 
I RIERA SEC
Alfons XIII A partir del 39 i del 48
Amanda Sagristà 17-199 i   24
Balmes a partir del 35 i 38
Batista i Roca a partir del 33 i 36
Butjosa a partir del 17 i del 22
Els Pins
Independència 37-69 i 38-66 
Llibertat 41-119 i 36-48
Pg. de la Ribera 20-48
Onze de Setembre 39-99 i 40-96
Salut a partir del 19 i del 22
Sant Jaume 37-90 i 42-87
Sant Joan 33-83 i 32-92
Sant Jordi a partir del 23 i del 18
Viver A partir del 31 i del 34
i 31-77 i 34-76
CAN BERENGUER I ESPAI 
CENTRAL
Alzina
Amistat
Av. Catalunya 31-109 i 44-124
Av. Josep Tarradellas
Comte de Montemolin
Conestable de Portugal
Ernest Lluch
Font de San Jordi
Fra Francesc d’Eiximenis
Igualtat

Josep Irla Bosch
La Volta
Mina
Monistrol
Pg. Fluvial
Pau
Prat de la Riba
Solidaritat
Tolerància
Ramón y Cajal
República
CAN ROURA, ESTACIÓ 
I SARDANA
Amanda Sagristà 1-15 i 2-22
Àngel Guimerà
Anselm Clavé 27-71 i 20-62
Av. Casanovas
Av. Catalunya 1-29 i 2-42
Av. Espanya 1-29 i 2-24
Av. Estació
Balmes 1-33 i 2-36
Batista i Roca 1-31 i 2-34
Bruc
Ferret 
Independència 1-35 i 2-36
Josep Molins 1-15 i 2-12
Onze de Setembre 1-37 i 2-38
Pg. de la Ribera 2-18
Pg. de Ronda
Pl. Josep Marcer
Pl. Pau
Pont
Sant Jaume 1-35 i 2-40
Sant Joan 1-31 i 2-30
Sant Miquel 1-29 i 2-30
Sant Cristòfol
Sant Sebastià
Sardana
Valldonzella 1-3
Viver 1-29 i 2-32 

Els carrers de cada sector

L'any passat va finalitzar amb 1.395 incidències tancades i 156 obertes. D'entre les diferents actuacions a tots els barris del nostre municipi destaquen 
l'arranjament de la via pública, voreres i panots, el clavegueram, senyalització i pintura, enllumenat, plagues, grafits, i la creació de noves places d'aparcament (i 
de minusvàlids), així com millores al mobiliari públic i neteja. On més s'ha actuat ha estat al barri antic amb 308 incidències tancades, seguit per l'eixample central 
amb 174. Pel que fa a la via pública, els expedients que més s'han tramitat han estat els relacionats amb contenidors, saques i runa, seguits per les mudances, 
càrrega i descàrrega. 

Parets crea la figura del policia de barri 4.0 

El nostre poble fa un pas més en matèria de seguretat i crea la figura del policia de barri 4.0. 
Aquesta unitat utilitzarà les noves tecnologies disponibles per oferir un millor servei a les 
regidories de barri.
D'aquesta manera, tant els regidors de barri com els veïns i veïnes tindran un nou referent a 
l'hora d'intercanviar informació que permetrà detectar conjuntament possibles nous focus 
d'incivisme i inseguretat. Amb aquesta novetat, es potencia el treball transversal i conjunt de 
les regidories de barri i seguretat. 

La Policia Local disposa de tota la informació sobre tots els incidents que hi ha a cada barri 
de Parets del Vallès. L'elaboració d'informes detallats per zones, permet detectar quines són 
les incidències més habituals a cada barri i que, tant els regidors i regidores de barri, com les 
veïnes i veïns, puguin ser coneixedors del què passa a la seva zona. També per aquest motiu 
s'han recuperat recentment les meses de seguretat i convivència, amb representants de tots 
els barris i dels diferents cossos de seguretat i formacions polítiques. Allà s'informa amb 
detall de tot plegat. 

Exemples d’incidències resoltes

Desbrossament de zones enjardinades Reparació d'embornals Pintat de zones de reserva d'estacionament de vehicles 
de persones amb discapacitat

Pintat de bancs

Neteges a diverses zones Treballs de pintura viària Reparació de panots a les voreres Recollida de materials
(actes incívics)

L'Ajuntament de Parets atén 1.551 incidències de 
veïnes i veïns, tramita 509 expedients a la via pública 
durant l'any 2021, i crea la figura del policia de barri

Balanç 2021
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REGIDORIES DE BARRI
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Alcalde de Parets
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Com diu l'alcalde, la via pública i la seguretat són dues de les nostres 
prioritats com a govern. Per això hem decidit donar una nova passa 
més en aquest sentit i hem creat la figura del policia de barri. Això 
suposa un coneixement al detall de totes les problemàtiques que 
també hi pugui haver en matèria de seguretat a cada barri. Tenim un 
sistema de control que ens indica què passa més sovint i a on passa. 
Estem dedicant tots els esforços i seguirem dedicant el que sigui 
necessari per combatre els focus d'inseguretat que es vagin donant. 
Tenim un gran cos policial i comptem amb el veïnat i la disponibilitat 
total de totes i tots els regidors per implementar l'intercanvi 
d'informació i treballar de la mà per tenir un poble on no només es 
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Coordinador 

Regidories de Barris

Tal com ens vam comprometre en aquesta nova etapa, les propos-
tes de millora de les paretanes i els paretans són prioritàries per al 
nostre govern. Totes les incidències tenen resposta i la gran majoria 
queden resoltes si són de la nostra competència i milloren el benes-
tar de les nostres veïnes i veïns. Vull agrair a tothom la seva 
col·laboració i predisposició per contactar-nos i traslladar-nos tot 
allò que és millorable als carrers, places i barris de Parets del Vallès. 
Aprofito per agrair la gran tasca que fan els treballadors i equip 
directiu de l’Àrea de Via Pública, Serveis Urbans, Incidències i 
Equipaments per poder donar la millor i més ràpida resposta possi-
ble a totes les incidències que hi ha cada dia.
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Can Roura, Sardana
i Estació
alejandrovillena.barri@parets.cat

Rosa Martí
Barri Antic
rosamarti.barri@parets.cat

Toni Fernández
Cal Jardiner, Cerdanet
i Can Riera
tonifernandez.barri@parets.cat
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Can Butjosa, Salut
i Riera Seca
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Camp de les Peces, Horts Rector
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Av. Catalunya
179-265 I 168-238
Av. Joaquim Guasch
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Av. N.S. de Montserrat
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Pl. Països Catalans
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I CAN RIERA
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Independència 132-176
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Narcís Monturiol
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Pl. Cim Vallesà
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Sant Jaume 144-160
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Frederica Montseny
Independència 114-118
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Sant Mateu
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Sant Rafael
Salut 1-17 i 2-20
Sant Jordi 1-21 i 2-16
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Amanda Sagristà 17-199 i   24
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Butjosa a partir del 17 i del 22
Els Pins
Independència 37-69 i 38-66 
Llibertat 41-119 i 36-48
Pg. de la Ribera 20-48
Onze de Setembre 39-99 i 40-96
Salut a partir del 19 i del 22
Sant Jaume 37-90 i 42-87
Sant Joan 33-83 i 32-92
Sant Jordi a partir del 23 i del 18
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i 31-77 i 34-76
CAN BERENGUER I ESPAI 
CENTRAL
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La Volta
Mina
Monistrol
Pg. Fluvial
Pau
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I SARDANA
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Sant Joan 1-31 i 2-30
Sant Miquel 1-29 i 2-30
Sant Cristòfol
Sant Sebastià
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Els carrers de cada sector

L'any passat va finalitzar amb 1.395 incidències tancades i 156 obertes. D'entre les diferents actuacions a tots els barris del nostre municipi destaquen 
l'arranjament de la via pública, voreres i panots, el clavegueram, senyalització i pintura, enllumenat, plagues, grafits, i la creació de noves places d'aparcament (i 
de minusvàlids), així com millores al mobiliari públic i neteja. On més s'ha actuat ha estat al barri antic amb 308 incidències tancades, seguit per l'eixample central 
amb 174. Pel que fa a la via pública, els expedients que més s'han tramitat han estat els relacionats amb contenidors, saques i runa, seguits per les mudances, 
càrrega i descàrrega. 

Parets crea la figura del policia de barri 4.0 

El nostre poble fa un pas més en matèria de seguretat i crea la figura del policia de barri 4.0. 
Aquesta unitat utilitzarà les noves tecnologies disponibles per oferir un millor servei a les 
regidories de barri.
D'aquesta manera, tant els regidors de barri com els veïns i veïnes tindran un nou referent a 
l'hora d'intercanviar informació que permetrà detectar conjuntament possibles nous focus 
d'incivisme i inseguretat. Amb aquesta novetat, es potencia el treball transversal i conjunt de 
les regidories de barri i seguretat. 

La Policia Local disposa de tota la informació sobre tots els incidents que hi ha a cada barri 
de Parets del Vallès. L'elaboració d'informes detallats per zones, permet detectar quines són 
les incidències més habituals a cada barri i que, tant els regidors i regidores de barri, com les 
veïnes i veïns, puguin ser coneixedors del què passa a la seva zona. També per aquest motiu 
s'han recuperat recentment les meses de seguretat i convivència, amb representants de tots 
els barris i dels diferents cossos de seguretat i formacions polítiques. Allà s'informa amb 
detall de tot plegat. 

Exemples d’incidències resoltes

Desbrossament de zones enjardinades Reparació d'embornals Pintat de zones de reserva d'estacionament de vehicles 
de persones amb discapacitat

Pintat de bancs

Neteges a diverses zones Treballs de pintura viària Reparació de panots a les voreres Recollida de materials
(actes incívics)

L'Ajuntament de Parets atén 1.551 incidències de 
veïnes i veïns, tramita 509 expedients a la via pública 
durant l'any 2021, i crea la figura del policia de barri

Balanç 2021
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Fanalets per il·luminar la cavalcada dels Reis cap a Parets
La vicealcaldessa Casandra Garcia va entregar la clau que obre totes 
les portes i fi nestres de Parets a Ses Majestats els Reis d’Orient

La regidora Maria Gorina a la Festa de Nadal de la gent gran on els assistents 
van rebre obsequis i van participar en un sorteig de paneres

L’estrella d’Orient és l’astre que van seguir els tres Reis 
per arribar fi ns al portal de Betlem, on va néixer Jesús

Trobada del Niu d’Art Poètic per als amants de la poesia 

Regals per a la gent gran del municipi

Ses Majestats van visitar la Residència Pedra Serrada 

Per Sant Esteve, la Comissió de Festes va fer cagar el Tió 

Imatge de la Fira de Nadal des del balcó de l’Ajuntament 

La regidora Maria Gorina a la Festa de Nadal de la gent gran on els assistents 

La Cartera Reial recull les cartes dels nens i nenes
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L’entitat Rialles Parets torna per oferir una nova tempo-
rada d’espectacles i activitats que es faran al Teatre Can 
Rajoler, en diumenge, a les 18 h. 
El primer espectacle familiar serà el 23 de gener, a càrrec 
de la companyia Circ Pistolet. L’obra En Companyia és un 
espectacle esbojarrat i divertit on queda palès que al circ, 
com a la vida, sempre és millor caminar acompanyats. 
El diumenge 13 de febrer El Replà Produccions portarà 
l’espectacle Quan les nenes volen alt. L’obra explica la his-
tòria de l’Adriana, la Ximena, la Martina i els seus somnis. 
El Sr. Sivolspots està construint ales per tal que puguin as-
solir-los, però la banda del senyor Nohoaconseguirasmai 
els ha omplert les butxaques de pedres. La companyia 
Markeliñe  portarà, el diumenge 13 de març, Chef Nature. 
En aquesta nova aventura, Chef Nature és un restaurant 
a l’aire lliure i amb horta pròpia. Els comensals deixaran 
de banda la tecnologia per reconnectar amb la natura. 
El diumenge 10 d’abril Una dent sota el coixí, de la com-
panyia Poca Cosa Teatre, visitarà el Teatre Can Rajoler. 
La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del 
Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els 

Nova temporada de teatre amb Rialles Parets

Una escena de l’espectacle Chef Nature, de la companyia Markeliñe

Angelets. Quan un d’aquests personatges recull una dent 
de sota el coixí d’un nen o una nena, li porta a la Lluïsa 
que és l’encarregada de triar-los el regal ideal. Lumière, 
de la companyia Txema Mag, posarà el punt fi nal als es-
pectacles del trimestre el 8 de maig. Mai havia estat tan 
divertit haver d’esperar. Com si fos una pel·lícula de cine 
mut, el Txema Muñoz desitja que arribi el tren. 

Venda d’entrades
Les entrades es podran adquirir en dos paquets diferents: 
el paquet de cinc espectacles amb un preu de 25 euros 
per persona; o bé el paquet de tres espectacles amb un 
preu de 18 euros per persona. En el cas que es vulgui 
assistir a un espectacle en concret el preu seguirà sent el 
mateix que la temporada passada: 7 euros per persona 
i, en el cas de les famílies monoparentals i nombroses, 
seran 6 euros per entrada. Les persones que siguin sòcies 
de Rialles tindran l’entrada gratuïta. Les entrades es ven-
dran a la taquilla del Teatre Can Rajoler una hora abans de 
l’inici de cada funció. Si es volen entrades anticipades, es 
poden comprar al web www.entrapolis.com. 

Ja estan a la venta les 
entrades d’espectacles

Imatge de l’espectacle Master Xof, de Joan Pera

Des del passat dijous 13 de gener poden adquirir-se les 
entrades per als espectacles de la nova temporada a Pa-
rets. Les entrades poden comprar-se en línia a especta-
cles.parets.cat, al mateix teatre una hora abans de cada 
representació i a Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h i els 
dijous de 16 a 19 h. 
Parets disposa del Carnet d’AMIC per gaudir de diver-
sos avantatges com ara tenir el mateix seient a tots els 
espectacles, prioritat en l’adquisició d’entrades addicio-
nals, invitacions a tots els actes públics que programi 
l’Ajuntament als teatres o rebre informació al domicili de 
les programacions dels teatres. El Carnet d’AMIC té un 
preu de 165 euros. Es pot adquirir a les ofi cines del Centre 
Cultural Can Rajoler o en línia. D’altra banda, els joves 
residents a Parets que el 2022 compleixin 18 anys poden 
veure els espectacles gratis, només cal ensenyar el DNI. 

Programació 2022 
Per consultar la programació dels 
espectacles de la nova temporada 
gener-maig de Parets podeu es-
canejar el codi QR o entrar al web 
parets.cat. 
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incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

Preu general: 21 €
Preu especial: 18 €
Preu Carnet Jove Parets: 16 €
Durada: 2 hores

cultura.parets.cat

GENER22 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dissabte
a les 22 h

The Other Side
presenta Animals

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.

presentapresenta Animals Animals
The Other Side

The Other Side torna als escenaris amb 
un nou espectacle, la interpretació 
íntegra del disc Animals de Pink Floyd

Preu general: 18 €
Preu especial: 15 €
Preu Carnet Jove Parets: 13 €
Durada: 1 h 40 m

cultura.parets.cat

FEBRER6 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

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.

Marcel Tomàs & Girona Jazz Project

Marcel Tomàs ens sorprèn amb una 
nova aventura teatral i musical, 
compa�ida amb la Big Band del Girona 
Jazz Project

Els colors de
Duke Ellington

Preu general: 21 €
Preu especial: 18 €
Preu Carnet Jove Parets: 16 €
Durada: 1 h 25 m

cultura.parets.cat

GENER24 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dilluns
a les 19 h

Master Xof

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.

Master Xof
Joan Pera

Després de tota una vida als fogons 
teatrals, Joan Pera ens ofereix una cuina 
dive�ida, sorprenent i plena de rialles

12

cultura.parets.cat

FEBRER
SALA COOPERATIVA
Parets del Vallès

L’actriu, còmica i 
presentadora de 
televisió ens 
delectarà amb el
seu humor fresc i 
directe

dissabte
a les 22.30 h

Sara Escudero
Tiempo al tiempo

Preu general: 15 €
Preu especial: 12 €

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.

Preu Carnet Jove Parets: 11 €
Durada: 1 h 20 m
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CERCAVILA
10.00 h al carrer Monistrol,
inscripcions al concurs individual 

10.50 h arribada del Rei Carnestol-
tes i sortida de la rua a les 11 h.
itinerari: carrer Monistrol - avingu-
da Catalunya - aparcament pavelló.

12.40 h arribada al pavelló i exhibi-
ció de comparses.

14.00 h lliurament de premis del 
concurs amb animació a càrrec de 
Jordi Rius i comiat del Rei Carnes-
toltes

CONCURS
INDIVIDUAL: Inscripcions al 
carrer Monistrol. 

COMPARSES: Les comparses han 
d'inscriure's prèviament a Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, 
telèfon 93 573 98 00) en horari 
d'oficina, on se'ls donarà les 
normes de participació.
El jurat valorarà la participació 
durant la rua i l’exhibició al 
pavelló. 

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(en efectiu)

INFANTIL comparsa (a partir de 
5 components): 300 i 150 € (en efectiu)

ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)
Premi local: 300 i 150 € (en efectiu)

L'avinguda Catalunya, entre l'avinguda 
Francesc Macià i el carrer Monistrol, 
estarà tancada al trànsit durant tot el 
recorregut de la cercavila.

De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 

Monistrol i de 10 a 14 h, no es podrà 

aparcar davant del pavelló.

Carnestoltes 2022
Parets del Vallès / Diumenge 27 de febrer

Organització: Col·laboració:

La rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. 
Per al concurs de disfresses, la primera valo-
ració del jurat en les modalitats individuals 
es farà en el mateix moment de la inscripció.
No s’admetrà ningú que no assisteixi disfres-
sat en el moment d’inscriure’s.
La valoració del jurat per a les comparses es 
farà durant la cercavila i en l’exhibició al 
final de la rua.

Preu general: 18 €
Preu especial: 15 €
Preu Carnet Jove Parets: 13 €
Durada: 1 h 40 m

cultura.parets.cat

FEBRER20 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

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.

Paco Heredia

El paretà Paco Heredia ens torna a 
meravellar amb un nou projecte ple 
d’a�istes convidats

Paco Heredia
& friends

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

23 gener
18 h Teatre Can Rajoler
En companyia
Cia. Circ Pistolet

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

en català

Espectacle de circ

13 febrer
18 h Teatre Can Rajoler
Quan les nenes
volen alt
Cia. El Replà Produccions

Espectacle musical
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Espectacular inici del 2022 del primer equip del 
Club Futbol Parets

Partit del CF Parets

International Promises 
Montseny Cup 2022

Un partit de futbol al camp Josep Seguer

El 26 i 27 de febrer, el Camp de Futbol Municipal Josep 
Seguer serà la seu de l’International Promises Montseny 
Cup 2022, juntament amb Sant Miquel de Balenyà i Sant 
Antoni de Vilamajor. La Montseny Cup és un torneig benè-
fic per a la investigació de diverses malalties. S’hi podran 
veure partits d’equips base destacats en categoria aleví, 
benjamí i prebenjamí com el Barça, l’Espanyol, l’Osasuna, 
el Llevant, el Saragossa i molts d’altres. 
La Montseny Cup sorgeix l’any 2017 a Sant Esteve de 
Palautordera, a les instal·lacions del Complex Júlia, de 
nova creació i gestionades pel propietari Guillem Mont-
clús. Aquesta competició parteix de la idea de fer a la zona 
del Vallès un torneig amb denominació d’origen. Per això, 
porta el nom d’una de les serralades més representatives 
de la comarca: el Montseny.

Joan Soto, del CEP

Otmane Btaimi correrà 
amb el CA Parets

L’atleta marroquí Otmane Btaimi correrà amb el Club Atle-
tisme Parets. Fins ara, Otmane era entrenador de l’equip 
sènior de l’entitat paretana, però corria per un altre club. 
Durant el 2022 aquest atleta de 43 anys defensarà els 
colors del CA Parets. 
Otmane és especialista en curses de 10 quilòmetres, 
mitges maratons i maratons. És un atleta que ha guanyat 
diverses curses arreu de l’Estat espanyol, entre elles la 
Mitja Marató del Mediterrani, la Marató del Mediterrani, 
la Marató de San Sebastián, la Mitja de Ripoll o la de Ca-
lella, entre moltes d’altres. Otmane ja corria al Marroc i 
als 21 anys va ser campió del seu país en 5.000 i 10.000 
metres. “Espero guanyar moltes curses amb el CA Parets, 
una entitat on m’hi trobo molt a gust”, explica el fondista 
marroquí.

Otmane Btaimi

Joan Soto, que va aconseguir la beca dels Premis Inclu-
sius d’Onat Foundation, intentarà fer diversos cims de 
l’Equador. Ho farà juntament amb Agustín Abanades, 
Antoni Rodríguez, Ramon Navidad, Alberto Pérez i Vicenç 
Xavier. Tots sis són membres del Centre Excursionista Pa-
rets. 
Soto havia d’utilitzar aquesta beca a l’Himàlaia amb en 
Sergi Mingote, l’alpinista i polític paretà que va perdre la 
vida al K2. Ara, Soto ha escollit aquesta expedició perquè 
recorda que, quan va conèixer Mingote, l’exalcalde aca-
bava de pujar dos volcans, el Chimborazo i el Cotopaxi. 
Precisament, aquests dos cims són els que pretén assolir 
Soto. Davant d’aquest repte, l’esportista , que té una dis-
capacitat visual, es mostra molt fort i creu que el principal 
problema que pot tenir és l’aclimatació en alçada. 

El Club Futbol Parets va guanyar el primer partit de l’any a 
les Franqueses per 0-1, gràcies a un gol de Bernat Mesa. 
En la següent jornada, els d’Alex Rodríguez i Javi López 
s’enfrontaven al segon classificat, l’Escala. El CF Parets 
va avançar-se amb un gran gol de Litus, però els empor-
danesos van poder empatar abans d’arribar al descans. A 
la represa, tot es va complicar amb l’expulsió per doble 
cartolina groga de Pau Ruiz, però els paretans es van de-
fensar molt bé, destacant també el porter Víctor Vilarrasa. 
Quan tothom pensava que el partit finalitzaria en empat, 
un contraatac paretà materialitzat per Omaru, al minut 89, 
va donar la victòria al CF Parets. Els paretans són quarts 
per darrere del Bescanó, l’Escala i el Mollet. Precisament 
aquest diumenge, els de casa reben els líders, el Bescanó, 
conjunt amb qui a la primera volta van empatar.  
El CF Parets es mostra com un equip molt sòlid i que no es 
rendeix en cap partit i d’aquí els extraordinaris resultats 

Els paretans van guanyar els partits contra les Franqueses i l’Escala

El Club Natació Parets obté onze medalles al 
Campionat de Catalunya Open Màster

El Club Natació Parets va obtenir onze medalles al Cam-
pionat de Catalunya Open Màster que es va fer a primers 
d’any a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. 
El club paretà va estar representat per una selecció de nou 
nedadors i nedadores. Cal destacar que Sisco Carreras 
va quedar subcampió de Catalunya en 200 esquena en 
categoria +55, Óscar Sotos també va obtenir la medalla 
d’argent en 200 braça en categoria +45, Yolanda Pera va 
ser bronze en 400 lliure en +45, Sandra Carreras va gua-
nyar la medalla d’or en 200 lliures i dues d’argent en els 
400 lliures i 100 lliures, respectivament. Marta Carreras 
va obtenir la medalla d’argent en 100 estils i Clàudia Zára-
te va guanyar l’or en 200 esquena i la plata en 200 lliures i 
100 esquena. En relleus, l’equip paretà format per Óscar 
Sotos, Sandra Carrers, Sisco Carreras i Marta Carreras van 
quedar tercers en 4x100 lliures mixtes. 

durant aquesta campanya, després de dues temporades 
que es va mantenir a Primera Catalana per decisió de la 
Federació Catalana de Futbol, a causa de la covid-19.

Els resultats demostren el treball diari i el compromís 
d’entrenadors i nedadors del CN Parets.

La competició va celebrar-se a principis de gener a les instal·lacions del CN Sabadell

 
Bon inici de temporada del Tennis Taula 
El Tennis Taula Parets està fent un bon inici de tem-
porada aquest 2022. Tot i perdre a Clara-Jònia, que 
ha anat cedida al Figueres, on podrà jugar contra 
les millors jugadores de l’Estat, el club paretà ha 
començat molt bé la temporada. L’equip de Tercera 
està format pels germans Marín, Martí i Héctor i, 
de moment, ho està fent molt bé. Els equips que 
coordina Rafa Ramírez estan en un bon moment, 
especialment els veterans i el grup de preferent. 
Però el que més destaca l’entrenador Ramírez és la 
bona feina que s’està fent amb l’escola: “tenim una 
vintena de jugadors i per nosaltres és un nombre 
molt important, tenint en compte que el tennis taula 
no és un esport de masses”. 
Durant aquesta Festa Major, el Club TT organitza el 
Torneig de Festa Major d’Hivern. Es farà el dissabte 
22 de gener a la Sala Polivalent de l’Escola Pau Vila. 
Començarà a les 9 h del matí. Es farà una jornada de 
portes obertes per gaudir d’aquest esport i comptar 
amb la participació de jugadors del club, que faran 
d’espàrrings durant unes hores. També es farà un 
petit torneig entre les persones assistents i es lliu-
rarà una samarreta i una beguda per a tothom. Hi 
pot participar gent de totes les edats. 

Reptes dels sèniors del Club Bàsquet
Els dos equips sèniors del Club Bàsquet Parets 
intentaran millorar els resultats del que porten de 
temporada. El sènior masculí, que entrena Arnau 
Álvarez, va finalitzar el 2021 amb quatre victòries i 
set derrotes. Aquesta temporada, tenen com a ob-
jectiu principal no patir per salvar la categoria de 
Segona Catalana. El sènior femení tenia uns reptes 
més alts, però va acabar l’any amb sis victòries i 
quatre derrotes i té lluny a les dues primeres classi-
ficades. Tot i això, espera fer una gran segona volta i 
poder optar a estar entre les tres primeres. Pel que 
fa a la base, el CB Parets està treballant molt bé 
tots els seus equips, des de l’escola fins a júniors.

Força al sènior A masculí de Futbol Sala
Gran victòria per 3 a 10 del sènior A masculí del 
Club Futbol Sala Parets a Badalona el cap de set-
mana passat.

Membres del Club Natació Parets

El Centre Excursionista 
vol fer cims a l’Equador

I TAMBÉ...
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Rafael Priego al Dakar 2022

Rafael Priego finalitza el Dakar 2022
El pilot paretà va quedar 78è de la general i 30è a l’H2

El pilot paretà, Rafael Priego, ha culminat el Dakar 
d’enguany. El paretà, que competia al Dakar Classic, va 
quedar 78è de la General i 30è de l’H2. Aquest any, el 
Dakar va celebrar-se a l’Aràbia Saudita. Priego va com-
petir amb l’equip Autoterreno & Puravida Competición en 
l’apartat de cotxes clàssics. L’acompanyava el pilot basc 
Facundo Vitoria. Priego ha participat en sis edicions del 
Dakar i porta vint anys en el món de la competició. 
Rafael Priego explica la seva experiència: “hem disfrutat 
molt de la competició. El vehicle no ens ha ocasionat cap 
problema, però no m’esperava la calor. És cert que de nit 

vam passar alguns dies de molt fred, però de dia ha fet 
una calor molt intensa. L’aigua que teníem dins el cotxe 
per beure estava a cinquanta graus. Eren tres etapes de 
més de 700 quilòmetres amb la calor que comportava, 
però ha estat tota una experiència”. 
Per al pilot paretà, córrer el Dakar 2022 ha estat un somni 
fet realitat. També destacava l’espectacularitat dels pai-
satges d’Aràbia.
L’esdeveniment va tenir lloc entre l’1 i el 14 de gener de 
2022. Aquesta va ser la tercera vegada que l’Aràbia Sau-
dita acollia l’esdeveniment.

 
Victòria del prebenjamí de Futbol Sala
El prebenjamí A masculí del Futbol Sala Parets va 
proclamar-se campió de lliga del Grup 3 de Barce-
lona. En la darrera jornada, va derrotar de forma 
clara (0-7) al Palau-solità i Plegamans. Fins a qua-
tre jugadors van marcar. Daniel Bueno va fer gol en 
dues ocasions, Markel Fernández va marcar-ne dos, 
Guiu Padró també en va fer un parell i Jan Pérez va 
anotar el darrer punt. 
L’equip, entrenat per Pablo Clemente, ha estat molt 
constant durant tots els partits. En tota la lliga, els 
paretans només han perdut un partit. La resta han 
estat set victòries. El prebenjamí ha marcat vuitan-
ta-dos gols i n’ha encaixat només cinc. Finalment, 
el Parets va quedar empatat amb el Ripollet B, tots 
dos amb 21 punts, però els paretans van quedar 
campions per millor coeficient.

Ramon Navarro és el nou entrenador del 
Futbol Sala femení
Ramon Navarro serà l’entrenador del sènior femení 
del Futbol Sala Parets fins al final de la temporada. 
Després que David de la Torre deixés la banqueta, 
Navarro, que és tècnic del juvenil C, ha decidit por-
tar també a les noies del FS Parets. Navarro creu 
que els objectius d’ascens són factibles perquè hi 
ha bon equip i opcions per pujar. 
En el primer partit a la banqueta paretana, el FS 
Parets va guanyar de forma clara, 0-3 a la pista del 
Palafolls. El Parets és tercer amb 18 punts i està a 
6 punts de les líders, el Riudellots, i a 3 de les sego-
nes, l’IES Manuel Blancafort de La Garriga. 

Triangular a Tàrrega del Club Handbol
El juvenil femení del Club Handbol Parets va partici-
par aquest mes de gener en un triangular a Tàrrega. 
Els paretans van enfrontar-se amb el Pardinyes de 
Lleida, amb qui van empatar, i amb el Tàrrega, a qui 
van derrotar. La jornada va transcórrer en un entorn 
festiu i de germanor.

I TAMBÉ...
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Jordi Seguer Romero
Portaveu de l’Ajuntament de Parets pel 
grup municipal Ara Parets ERC

Quan va començar la teva trajectòria política? Què et va empènyer a la política mu-
nicipal?
La meva trajectòria política arrenca el 2015 com a candidat independent d’Ara Parets 
ERC. Al cap d’uns mesos em vaig implicar més a fons tant en el treball de la secció local 
com del grup municipal a l’oposició amb els companys Kènia i Ramon. Va ser una etapa 
d’aprenentatge considerable que va servir de base per confeccionar l’equip que el 2019 
va aconseguir liderar el canvi històric a l’Ajuntament després de tants anys de socialisme. 
Sempre m’ha interessat el treball i el servei públic i més en el meu poble. Durant més de 
20 anys vaig estar a l’emissora municipal de ràdio i això m’ha vinculat molt amb el teixit 
associatiu de Parets.

Des del juny de 2019 al gener de 2021 vas ser l’alcalde de l’Ajuntament de Parets. 
Què en destacaries dels 19 mesos al capdavant del govern?
Ser alcalde del meu poble durant 19 mesos és una de les satisfaccions més grans que 
he tingut al llarg de la meva vida. Amb el resultat històric assolit el 2019, va sorgir la 
possibilitat de conformar el Govern Plural, tot i que sabíem que l’alcaldia republicana 
estava supeditada a la voluntat de Sumem Esquerres, que no es va decantar fi ns a darrera 
hora per un govern de canvi. Ens vam deixar la pell des del primer i fi ns al darrer dia per 
tenir un govern que implementés noves polítiques i que deixés de banda el sectarisme 
i el revengisme. També em quedo amb l’agraïment dels meus conciutadans i d’haver 
liderat un dels pitjors moments que vam viure com va ser la irrupció de la pandèmia 
de la covid-19. La meva prioritat va ser el benestar dels paretans i paretanes i sempre 
vam estar al costat de la gent. Un govern que no va posar per davant les banderes ni el 
simbolisme sinó que va ser pragmàtic, resolutiu, efi cient, dialogant i que intentava donar 
resposta a les necessitats de la gent del carrer.

A banda de ser alcalde i cap del govern municipal, també eres el regidor de Via Pú-
blica, Serveis Urbans, Esports i Seguretat Ciutadana. Quines accions ressaltaries de 
la teva gestió en aquestes àrees?
Són tantes les accions que vam dur a terme en tan sols 19 mesos de Govern Plural que 
no es podrien incloure en aquesta entrevista i en l’espai que disposem. Em quedo amb la 
bona feina de totes les regidories i amb la gran implicació de la gran majoria de l’equip.
Si per alguna cosa vam destacar va ser per la nova manera de gestionar l’Ajuntament, amb 
un govern més amable i atent, perquè ens creiem que veníem a servir i no a servir-nos 
dels paretans i paretanes.

“Com a partit que actua amb responsabilitat, no podíem votar en contra del 
pressupost 2022”

Sobre Jordi:
En Jordi Seguer és portaveu del grup municipal Ara Parets ERC. Llicenciat en Peri-
odisme i en Història Moderna i Contemporània, té també estudis de Comunicació 
Audiovisual. Ha estat director de la ràdio local RAP107 i del canal Vallès Visió. Ac-
tualment treballa com a cap de gabinet de presidència a la Federació de Municipis 
de Catalunya.

Quin és el teu paper com a cap de l’oposició?
Des de l’oposició hem creat el Govern de Carrer amb l’objectiu de recollir les propostes, 
queixes i suggeriments de la ciutadania per millorar Parets. Hem reprès les visites a tots 
els barris per demanar millores. Alhora ens dediquem a fi scalitzar la gestió de l’actual 
equip de govern i a exigir que es compleixin tots els compromisos que nosaltres vam 
deixar enllestits. És un treball conjunt dels cinc regidors i regidores republicans.

Encapçalaràs la candidatura d’Ara Parets ERC a les pròximes eleccions municipals?
Després de la moció de censura, que es va produir ara fa un any, ja vaig dir que em posava 
a disposició del meu partit. El grup municipal té un potencial enorme i l’experiència ne-
cessària per recuperar l’alcaldia el 2023 amb les aliances que siguin necessàries. És molt 
aviat per parlar de si seré o no el cap de llista, la decisió la prendrà la nostra assemblea 
i evidentment el partit. Tenim un projecte tan sòlid que no va lligat a una sola persona.

Quins creus que són els projectes prioritaris per Parets, tant a curt com a llarg ter-
mini?
A curt termini la nostra prioritat és la reconstrucció econòmica i social després de la 
covid-19, que porta quasi 2 anys amb nosaltres. Malauradament, el govern de la moció 
està més preocupat en la vella política de les grans obres, la fotografi a, la propaganda i 
fa tot el contrari del que va prometre quan va presentar la moció. No hi ha cap mena de 
política local d’habitatge, els ajuts socials són els mateixos que oferia el Govern Plural, 
la via pública està abandonada, el manteniment dels equipaments o la neteja en els 
carrers ha anat a menys. En defi nitiva, continuen vivint de l’herència de la gestió que tant 
criticaven. Van plagiar el 85% del nostre Pla de Mandat i estan tirant endavant tots els 
nostres projectes: piscina d’estiu, institut escola, obtingut durant l’alcaldia republicana. 
Tenim un govern que va a la deriva, que es tapa les vergonyes en la gestió urbanística i 
que es manté per mutu interès: evitar com sigui una alcaldia d’ERC a l’Ajuntament. 

En el darrer Ple va aprovar-se el pressupost de l’Ajuntament per al 2022 amb l’abs-
tenció d’Ara Parets ERC. Què va motivar el sentit del vostre vot?
Com a partit que actua amb responsabilitat, no podíem votar en contra del pressupost 
2022 perquè gran part de les inversions que s’executaran les vam iniciar i liderar des 
del Govern Plural. Tenim un compromís amb la ciutadania i, per tant, des de l’oposició 
seguirem i fi scalitzarem el pressupost per tal que les inversions siguin una realitat. Ens 
hauria agradat que hi hagués hagut més sensibilitat a les al·legacions presentades a les 
ordenances fi scals del 2022: vam impugnar la pujada del 35% en la taxa de residus i 
vam presentar tot un seguit de bonifi cacions que no van ser acceptades. Quan realment 
vols aprovar un pressupost de consens en un moment on cal apostar per la reactivació 
econòmica s’espera un lideratge de la persona que representa que és l’alcalde d’aquest 

poble. I això no succeeix i no sabem si és per manca de voluntat pròpia o perquè les seves 
sòcies de govern no li ho permeten.

L’1 d’Octubre va marcar la política catalana i espanyola. Avui creus que la indepen-
dència de Catalunya és més a prop o més lluny que fa tres anys?
Com a regidor del grup municipal d’Ara Parets ERC em considero republicà i d’esquerres. 
L’arribada de la pandèmia del coronavirus, el març de 2020, marca molt més la política i la 
gestió actual. Des de l’àmbit local i com a alcalde sempre vaig treballar per donar resposta 
a les necessitats de la gent, sobretot de caire social i econòmic. Sempre he pensat que 
una bona gestió des dels municipis servirà per incrementar els arguments a favor que 
algun dia Catalunya sigui un estat propi en forma de república. 

Penses que de la taula de diàleg entre el govern català i espanyol en sortirà un acord 
per fer un referèndum?
Tant de bo de la taula de diàleg en sortís una solució per resoldre el conflicte entre Cata-
lunya i l’Estat, però per aconseguir-ho, les dues parts han d’oferir propostes i solucions i 
avui és només el president Aragonès i el Govern Català qui s’està movent en aquesta línia. 
A l’altra part de la taula caldria un veritable estadista que sapigués estar a l’altura del 
moment i no es dediqués a fer contínuament càlculs polítics en les seves estratègies.

“Hem reprès les visites a tots els barris per 
demanar millores”



20 de gener de 2022 19PARLEM DE...

Nou any, nova temporada als mitjans locals
SALUT  EAP Parets del Vallès

Encetem un nou any, i amb ell una nova temporada d’ar-
ticles al Parets al dia i d’intervencions a la ràdio RAP107. 
Gràcies a la ferma sinergia que hem creat a Parets entre el 
CAP i l’Ajuntament, des de l’equip de professionals d’aten-
ció primària podem fer promoció de la salut més enllà de 
les nostres consultes. Això és fer-vos arribar informació i 
consells que fomentin la vostra salut, tant individual com 
col·lectiva, i impulsar l’adopció d’estils de vida saludables 
per mitjà d’aquests espais de salut als mitjans locals.  

Una mostra d’aquest compromís es reflecteix en la diver-
sitat dels temes que hem tractat fi ns ara. Certament, la 
covid-19 no només ha requerit una atenció important en el 
nostre dia a dia assistencial. També ho ha fet en la nostra voluntat de mantenir-vos informats al respecte.
 
Fa tot just un any, quan començàvem la campanya de vacunació contra la covid-19, us vam parlar de la transcen-
dència que té la decisió de vacunar-nos tant a nivell individual com col·lectiu, i de com de segures i efi caces eren 
les vacunes per afrontar la pandèmia. Hem volgut explicar-vos com l’arribada del SARS-CoV-2 ens ha empès a 
reinventar-nos i adaptar-nos constantment a la situació epidemiològica de cada moment. Aquest fet ens ha permès 
seguir proporcionant-vos una atenció sanitària que va més enllà del necessari abordament de la covid-19 i tot el 
que aquesta nova malaltia ha portat associada. Bon exemple d’això és un dels articles que vam fer sobre l’atenció 
a la cronicitat al CAP, en què explicàvem com vam posar en marxa un model proactiu per al seu abordament. 

Covid-19 a banda, també hem tractat molts altres temes: salut mental, deshabituació tabàquica, vacunació contra 
la grip, ús prudent dels antibiòtics, eines d’atenció no presencial com La Meva Salut o la web de Programació per 
motius, preparació d’una farmaciola de viatge per gaudir d’unes vacances segures, etc. 

Aquesta temporada 2022 de col·laboracions amb els mitjans municipals ens dona l’oportunitat de seguir fent 
promoció de la salut amb nous temes i recomanacions per a vosaltres. 

Fins al mes que ve!

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

El Pacte Nacional per la Llengua
El passat 12 de gener, la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, i el secretari general 
de Política Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), Francesc Xavier Vila, van 
presentar el Pacte Nacional per la Llengua.

Ara fa uns quaranta anys, després d’un llarg període de repressió política i lingüística i en ple procés de recupe-
ració de l’autogovern i les llibertats, la societat catalana va ser capaç de posar-se d’acord en tres grans objectius 
pel que fa a la llengua pròpia del país: que tota la població acabés dominant la llengua catalana; que el català es 
pogués emprar i s’emprés efectivament en tots els àmbits de la vida, i, fi nalment, que s’evités la fragmentació 
social segons la llengua o l’origen. 

Avui, aquells objectius s’han assolit només parcialment i hi ha símptomes preocupants pel que fa al futur de la 
llengua catalana. El món s’ha globalitzat, la societat catalana ha canviat i s’ha fet molt més complexa, diversa i 
multilingüe. Per això, el model de política lingüística del país necessita una revisió a fons. Cal renovar els consensos 
que van convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social, és urgent reforçar la seguretat 
lingüística de les persones i cal garantir la continuïtat del català com a llengua completa.

El futur del català demana un debat constructiu perquè les bases lingüístiques del futur de Catalunya i de tota la 
comunitat lingüística es comparteixin tant com sigui possible. Per aconseguir-ho, cal comptar amb la participació 
i el compromís de les forces polítiques, però també de les organitzacions, de les entitats i de tota la població. És 
en aquest context que es proposa l’assoliment d’un Pacte Nacional per la Llengua. 

Podeu contactar amb l’Ofi cina de Català trucant al 93 573 98 00 o a través del correu electrònic parets@cpnl.cat.

CONSUM

El Servei de Consum de l’Ajuntament ha tingut co-
neixement del tancament de la Clínica Dental Sa-
nident de Parets. Si teniu contractat un tractament 
en aquesta clínica i heu pagat la totalitat o una part 
de l’import del servei sense que us l’hagin prestat 
completament, us aconsellem que:
• Recopileu tota la documentació de què dispo-

seu (publicitat, pressupost, contracte, factures, 
etc.)

• Sol·liciteu hora al nostre Servei de Consum tru-
cant al 93 573 88 88 per valorar cada cas i indi-
car-vos les accions a emprendre. 

Si vau fi nançar el pagament amb un crèdit al con-
sum vinculat a la prestació del servei, ens haurem 
de dirigir a l’entitat fi nancera que us va concedir el 
préstec  per reclamar l’anul·lació dels càrrecs pen-
dents de pagament i, si escau, la devolució de la part 
ja abonada i no prestada. 

Si vau pagar amb targeta de crèdit, contacteu amb 
la vostra entitat fi nancera per informar-vos de la pos-
sibilitat d’anul·lar els càrrecs. 

Si requeriu alguna intervenció immediata (retirada 
de punts, infecció, dolor agut...), podeu anar al vostre 
Centre d’Atenció Primària per tal que el metge de 
capçalera adopti les mesures adients.

En cas que us hàgiu adreçat a un altre odontòleg, de-
maneu-li una valoració de l’estat dels tractaments 
rebuts i/o pendents de rebre.

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. Al SCAC també us atendran 
presencialment a la plaça de la Vila, 1, però heu de 
demanar cita prèvia. 

Sanident Clínica Dental
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“Siempre me ha gustado ayudar a la gente”
Qui és en Pepe Méndez?
Pepe Méndez es una persona normal del pueblo que en sus ratos libres hace de jefe y presidente de la 
unidad de Protección Civil de Parets. 

Quants anys fa que estàs implicat amb Protecció Civil?
Hace 27 años. Empecé porque siempre me ha gustado ayudar a la gente y colaborar sin ánimo de lucro. 

És un treball que fas com a voluntari.
Sí, y no solo yo, todos los que formamos la unidad, que actualmente somos 10 personas. 

Quina feina fa Protecció Civil?
Cuando hay un acto nos coordinamos con la Policía Local. Nuestro trabajo depende del acto que se 
celebre. Si es una cursa, hacemos un plano, miramos qué calles hay que cortar, hacia dónde se desvía el 
tráfi co, etc.  y de este modo velamos para poder hacerla con seguridad. Hay muchas veces que también 
contamos con voluntarios de atletismo o de ciclismo y es de agradecer. 

Aquest últim any ha estat diferent amb la pandèmia, com van ser els primers dies? Heu canviat 
protocols des d’aleshores?
Esto que ha pasado nadie se lo esperaba y nos lo ha cambiado todo. Hay libertad, pero no la misma que 
teníamos antes. Ahora, por ejemplo, en algunos actos hay que tener en cuenta la ventilación y siempre 
hay que llevar la mascarilla puesta.

Què és el que més t’agrada de la feina?
Todo, me gusta absolutamente todo. Me da igual, no le pongo pegas a nada. A veces no damos impor-
tancia a cualquier gesto y lo tiene. Ayudar a alguien a subir un carrito y que te den las gracias. 

Què és el més estrany que t’has trobat?
De todo, pero una vez me echaron una bronca enorme en un cruce por tener una calle cortada para un 
acto. Me dijeron de todo. 

Qualsevol pot ser voluntari?
Puede ser voluntario cualquier persona mayor de 18 años, pero tiene que prepararse para el puesto. 
Tiene que hacer un curso en la Escuela de Policía y después hay que hacer prácticas. Debe saber 
primeros auxilios, ayudar en caso de emergencia, actuar en caso de inclemencias del tiempo, etc. La 
persona voluntaria contacta conmigo y le aviso cuando hay un puesto libre. 

En Pepe Méndez és voluntari de Protecció Civil del municipi des de fa 27 
anys. Actualment, col·labora amb nou persones més que formen la unitat 
de Protecció Civil de Parets. Es descriu a ell mateix com una persona normal 
del poble a qui li agrada ajudar la gent. 

Pepe Méndez, cap i president de Protecció Civil de Parets

La fàbrica pintada d’Arranz-Bravo i Bartolozzi
de Carles Toribio López
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