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Veus de Parets, un projecte que escenificarà històries de Parets
Veus de Parets és un projecte on poden participar tots aquells vilatans que tinguin una 
història per explicar. L’activitat consisteix en un taller de teatre documental fet a partir de 
les històries de la gent del poble a càrrec de Queralt Riera. Pàg. 9

Balanç del primer any de mandat en coalició
El Govern de coalició dels partits PSC i Sumem Esquerres va organitzar el passat dimarts, 
22 de febrer, al parc de la plaça d’Espanya, una roda de premsa per presentar als paretans 
i les paretanes els projectes realitzats durant el primer any de mandat. Pàg. 10 i 11

La celebració del Carnestoltes tindrà lloc el diumenge 27 de febrer, a partir de 10 h, moment en què s’iniciaran les inscripcions individuals de la rua al carrer de Mo-
nistrol. La cercavila sortirà a les 11 h, després de l’arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i recorrerà els carrers del municipi. 
Com en anys anteriors, l’organització guardonarà les disfresses més divertides, originals i imaginatives. Enguany hi haurà un total de 12 premis a repartir: 3 de la 
categoria individual per a infants, 3 per a adults 4 per a les comparses d’adults i 2 per a les comparses infantils. El jurat valorarà la participació durant la rua i l’exhi-
bició al pavelló municipal. Pàg. 3 

Torna el Carnestoltes a Parets per gaudir de la festa i la disbauxa!

Entrevistem Carles Toribio Historiador de l’art
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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
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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). 

El rei i el pobre, un conte de l’Hugo Royo Marín

Hi havia una vegada, ja fa molt de temps, un rei i una reina 
que vivien en un petit poble proper a la costa.
La reina es deia Laura i el rei Martí i vivien en un castell 
enorme. Eren rics, molt rics. La seva roba era de seda i 
sempre menjaven els millors plats preparats per un xef 
molt reconegut. Tenien els millors cavalls, els millors mo-
bles, les millors joies...
Tenien un comptable que els gestionava la seva fortuna, 
i ell sempre deia:
-M’encanta el meu treball, he nascut per això!
També tenien dos bessons, una noia i un noi que els hi 
feien la roba, eren els millors en el seu treball i sempre 
cantaven de l’alegria de fer la roba als reis.
Tenien artesans que els feien joies i mobles, molt contents 
amb el seu treball, tenien homes i dones de la neteja i tots 
ben contents de la seva feina. Però al rei i a la reina els 
faltava alguna cosa, estaven molt sols. 
Un bon dia, el rei va decidir anar a treballar al camp per 
veure si això el feia feliç. Com que hi anava cada dia, al 
final es va fer amic d’un noi que es deia Joan, i va ser ell 
qui li va ensenyar a treballar la terra.
Ja havien passat unes setmanes i en Martí cada vega-
da estava més alegre de fer aquesta feina i molt content 
d’haver conegut a en Joan. 
Un bon dia en Martí va decidir dir-li qui era ell en realitat, 
i li va fer una proposta.
-Joan, jo soc el teu rei, i vull agrair-te la felicitat que he 
trobat durant aquest temps treballant junts al camp. 
M’has ensenyat tot el que saps i m’has tractat sempre 
com a un igual, i jo t’ho vull agrair.
M’agradaria que vinguessis a viure al castell amb mi i la 
meva dona i que cada dia continuéssim venint junts a 
treballar.
-Em sembla una bona idea! Ara ens farem companyia tots 
tres i ja mai més ens trobarem sols!
Ara tots eren feliços; en Joan i en Martí anaven cada dia 
junts a treballar el camp i la Laura havia aprés a cuinar, 
feia uns menjars boníssims amb tots els fruits que donava 
l’hort.            

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

FEBRER
Dijous 24 febrer
- A les 17 h, al Casal Sant Jordi, festa de Carnestoltes: berenar i ball 
amb Duet Lazena. 
- A les 18 h a la Biblioteca de Can Rajoler, taller de carnestoltes, a càrrec 
de la Biblioteca. 
- A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte especial Carna-
val, a càrrec de Joan de Boer. 

Divendres 25 febrer
- A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms, festa de Carnestoltes: berenar i ball 
amb el grup Salme. 

Dissabte 26 febrer
- A les 16.30 h, al Casal Asoveen, festa de Carnestoltes: berenar i ball 
amb el Duet Lazena. 
- A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Escape Room The Addams 
Family, adreçat a joves de 14 a 25 anys. Inscripcions prèvies. 
- A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, torneig de futbolí. 

Diumenge 27 febrer
- Carnestoltes popular: a les 10.50 h, al carrer Monistrol, arribada del 
Rei Carnestoltes i a les 11 h sortida de la rua fins al pavelló, on es farà 
l’exhibició de comparses i el lliurament de premis del concurs de dis-
fresses. Organització: Ajuntament i Comissió de Festes.
- A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, karaoke. 

Dilluns 28 febrer
- A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

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

Dimarts 1 març
- A les 18 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Story time: The trhee little 
pigs, a càrrec de Cambridge School.
- A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, presentació institucional de 
la Campanya Març de Dones i inauguració del Servei Punt LILA.

Dimecres 2 març
- A les 18.30 h, a la Sala d’exposicions de Can Rajoler, taller: Descobreix 
l’art, a càrrec d’Iris Paris.

Dijous 3 març
- A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de 
Nerea Anri. 

Divendres 4 març
- A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Faktoria d’idees especial amb 
l’alcalde de Parets, sobre pressupostos joves. 

Dissabte 5 març
- De 10 h a 14 h, la sala d’entitats de Ca n’Oms, lliurament de premis del 
5è concurs de fotografia de la Festa Major d’hivern 2022.
- A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Torneig 3x3 de bàsquet. 

Diumenge 6 març
- De 9 a 14 h, a l’exterior de Can Jornet, Espai CampoAmor. 
- A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Una teràpia integral.

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

Dimarts 8 març
- A les 10 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, formació: Salut Mental i 
Gènere. 
- A les 12.15 h, a la plaça de la Vila, lectura del manifest institucional 
del 8 de Març, Dia internacional de les dones. 
- A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de Contes a càrrec 
de Dunà Vilà.

Dijous 10 març
- A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de 
Gemma G. Vilardell. 
 
Dissabte 12 març
- A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: Contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend. 
- A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Lliga de freestyle VallRap 
Batlle’22. 
- A les 22.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Magia de salón, a càrrec 
de Jandro.

Diumenge 13 març
- De 10 a 14 h, al parc la Linera, ‘Somiem gran’, homenatge popular a 
Sergi Mingote. Organització: Manyacs Parets, Diables Parets, Colla de 
Gegants, Grallers i Bestiari de Parets, CEM María Grever i Assocoació 
Fotogràfica Parets.

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

Dimarts 15 març
- A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte per a nadons, a 
càrrec de Cristina Noguer.
- A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller familiar Any de Ron-
dalles. 
- A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Butxaca de clàssics a càrrec 
de Nil Nadal.  

Dimecres 16 març
- A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de Lectura Cicle su-
perior. 
- A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Teixim femi-
nismes a càrrec de Silvia Carrillo. 



24 de febrer de 2022 3ACTUALITAT

Parets recupera la rua de Carnestoltes i el concurs de disfresses
Serà el proper diumenge, 27 de febrer, amb sortida al carrer de Monistrol

Imatge d’arxiu del Carnestoltes de l’any 2020

Enguany, la celebració del Carnestoltes tindrà lloc el 
diumenge 27 de febrer, a partir de 10 h, moment en què 
s’iniciaran les inscripcions individuals de la rua al carrer 
de Monistrol. La cercavila sortirà a les 11 h, després de 
l’arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, i recorrerà 
els carrers del municipi. 

Cercavila i concurs de disfresses
A les 12.40 h la rua arribarà al pavelló i es farà la tradicio-
nal exhibició de comparses. A les 14 h es farà el lliurament 
de premis del concurs amb animació a càrrec de Jordi 
Rius i comiat del Rei Carnestoltes, que ens dirà adeu fins 
a l’any vinent.
Com en les rues anteriors, l’organització guardonarà les 
disfresses més divertides, originals i imaginatives. Aquest 
any hi haurà un total de 12 premis a repartir: 3 de la ca-
tegoria individual per a infants, 3 per a adults, 4 per a les 
comparses d’adults i 2 per a les comparses infantils. Per 
escollir els guanyadors, el jurat valorarà la participació 
durant la rua i l’exhibició al pavelló municipal.
Les comparses que vulguin participar han d’inscriure’s 
prèviament a Can Rajoler i ho poden fer de manera pre-
sencial al carrer Travessera, 1 o al telèfon 93 573 98 00.

Carnestoltes per a la gent gran
Els Casals Municipals per a la Gent Gran de Parets també 
tindran la seva pròpia festa de Carnestoltes que es farà 
a cada casal del municipi en dies diferents. En el cas del 
Casal Sant Jordi serà aquest mateix dijous, 24 de febrer, 
a les 17 h, a càrrec del Duet Lazena. Al Casal de Ca n’Oms 
serà divendres 25 a les 16.30 h, amenitzat pel grup Sal-
me. I a l’Asoveen, el dissabte 26 a les 16.30 h, on repetirà 
el Duet Lazena. Hi haurà ball i berenar i s’entregarà un 
obsequi per a tothom que vagi disfressat.
El preu del tiquet és de 3 € i és imprescindible haver tret 
entrada als casals municipals. L’aforament és limitat i no 
es podrà accedir al ball sense haver comprat entrada. Les 
activitats s’adaptaran a les mesures de la covid-19 del 
moment. Comparses de Carnestoltes Imatge de Carnestoltes

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.
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Es reuneix el Consell Escolar Municipal de Parets
La reunió es va fer de forma telemàtica el passat dilluns, 21 de febrer

L’alcalde, Francesc Juzgado i la vicealcaldessa, Casandra Garcia

El Consell Escolar Municipal de Parets del Vallès es va 
reunir el passat dilluns, 21 de febrer per tractar els temes 
d’interès al voltant de l’educació al municipi. L’alcalde, 
Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa i regidora d’Educa-
ció, Casandra Garcia, van assistir a la reunió, que es va fer 
de forma telemàtica, per parlar dels temes corresponents 
a l’ordre del dia.
L’alcalde, Francesc Juzgado, ha donat les gràcies a la co-
munitat educativa: “un cop més vull agrair a la comunitat 
educativa totes les solucions i mesures per tirar enda-
vant el curs i els projectes per als nostres alumnes. Te-
niu l’Ajuntament al vostre costat en tot el que puguem 
ajudar.”.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia 
afirma que “el Consell Escolar Municipal sempre resulta 
interessant, ja que és un òrgan de participació de tota la 
comunitat educativa i, per tant, totes les idees, totes les 
reflexions i tot el debat que sorgeix del consell sempre és 
profitós per al benestar dels nostres infants”. 

Situació de la pandèmia i projectes educatius
En aquesta ocasió, es va tractar la situació de la pandèmia 
a les escoles, amb una millora de la situació epidemiològi-
ca, perquè, actualment, no hi ha cap aula ni grup confinat 
amb data de 21 de febrer. Es va informar també sobre 
les dades de matriculació del curs 2021-2022, detallant 
l’alumnat en tots els centres educatius de la vila. La vi-
cealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, va 
exposar l’evolució del projecte ‘Transformem els patis’, i 
va explicar com treballen les escoles d’infantil i primària 
per transformar els patis exteriors. Un altre dels temes 
abordats va ser el projecte de l’Institut Escola, del qual 
se’n preveu aprovar les bases per a la redacció del projec-
te i l’obra de manera imminent. Enguany, es va confirmar 
la consolidació del programa de reutilització de llibres de 
text i es va informar sobre els nous projectes d’innovació 
educativa a primària i secundària, que comptarà amb ta-
llers a càrrec dels artistes locals. Finalment, es va fer una 
ronda de precs i preguntes. 

Preinscripcions escolars 
per al curs 2022-2023

Imatge d’arxiu de visites a les escoles

A Parets ja s’han publicat les dates de les preinscripcions 
a les escoles del municipi. S’iniciaran el 7 de març amb 
les escoles d’educació infantil i educació primària. Del 9 al 
21 de març es podran fer les preinscripcions per a secun-
dària.  Entre el 20 i el 26 d’abril serà el torn del batxillerat 
i dels cicles formatius de grau mitjà de l’alumnat amb con-
tinuïtat d’escolarització a l’Institut Torre de Malla. Del 17 
al 23 de maig es faran les preinscripcions de grau mitjà al 
mateix institut per a la resta d’alumnat. Finalment, entre 
el 25 i el 31 de maig es podran fer les preinscripcions per 
als cicles formatius de grau superior. A les escoles bressol 
del municipi, el període de preinscripció serà durant la 
primera quinzena del mes de maig, però encara s’han de 
confirmar les dates.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació de Parets, Casan-
dra Garcia, ha explicat que “tenim la sort que el nostre 
poble té una oferta educativa de molta qualitat per a totes 
les edats i el llibret de preinscripcions és una guia perquè 
les famílies puguin escollir l’educació que volen per als 
seus fills i les seves filles”. Al llibret de preinscripcions 
es detallen les característiques de les diferents escoles, 
el projecte educatiu, les metodologies, els equipaments, 
els serveis i la previsió de places ofertes. Cal destacar 
que actualment s’estan realitzant també les jornades de 
portes obertes que podeu trobar amb detall a la pàgina 
de l’Ajuntament www.parets.cat.

xxxxxxxxxx

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

Presentació del llibre
Divendres

25 febrer 2022
19 h
Teatre Can Rajoler

Amb la presència de:
Francesc Juzgado, alcalde de Parets
Casandra Garcia, vicealcaldessa
Rosa Martí, regidora de Patrimoni
Carles Toribio, historiador de l’art
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Imatge de l’Escola Vila Parietes a l’Ajuntament

Tornen les visites de les escoles a l’Ajuntament després de la pandèmia

Un grup d’alumnes de 3r de primària de l’escola Vila Pa-
rietes va encetar el passat divendres, 18 de febrer, a les 
9.30 h, les visites guiades de les escoles paretanes a 
l’Ajuntament de Parets.

Visites a la Casa de la Vila
Els escolars, acompanyats per mestres del centre, van 
visitar les dependències de l’Ajuntament per conèixer de 
prop el seu funcionament i poder plantejar els seus dub-
tes als representants polítics. 
Enguany, aquesta iniciativa torna a posar-se en marxa 

L’Escola Vila Parietes en una visita a l’Ajuntament de Parets

després de l’arribada de la pandèmia, ja que el curs passat 
van ser els representants polítics els que es van desplaçar 
a les escoles del municipi per realitzar l’activitat des de 
les aules.
Durant les visites, els nens i nenes són rebuts per l’al-
calde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra 
Garcia, a qui poden exposar els seus dubtes i preguntes. 
Per finalitzar, es prepara un Ple simbòlic on s’explica la 
composició de l’Ajuntament, el paper que desenvolupen 
els grups polítics municipals i quins treballs es duen a 
terme des de les diferents àrees de gestió. 

L’Escola Vila Parietes a la Sala de Plens

Els alumnes de tercer curs de l’Escola Vila Parietes van visitar l’Ajuntament el passat 18 de febrer

En el transcurs de la sessió, els infants també visualitzen 
un vídeo sobre els diferents equipaments que formen part 
de l’Ajuntament i les seves funcions. 

Properes visites de les escoles
Les visites han començat aquest curs amb l’escola Vila 
Parietes, però molts dels cursos de tercer de la vila pas-
saràn per l’edifici, en les visites guiades a l’Ajuntament. La 
resta de visites confirmades són: Lluís Piquer (14 i 21 de 
març), ACESCO (9 de març), Pompeu Fabra (2 de març), 
Pau Vila (18 i 25 de maig) i N.S Montserrat (6 i 20 d’abril).
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I TAMBÉ...
Desmantellament de plantació a Parets
Efectius de la Policial Local, pioners en la utilitza-
ció de drons, van localitzar a finals de gener una 
nau al polígon industrial de Can Volart on hi havia 
maquinària i material per conrear marihuana. Es va 
retirar el material localitzat, que resta en dipòsit i a 
disposició judicial.

Detinguts per un robatori de 3.000 euros
Han estat detinguts els autors del robatori de 3.000 
euros a una persona gran de Parets gràcies a l’actu-
ació conjunta de la Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra.

El passat dilluns, 9 de febrer, es va posar en servei el ter-
cer carril de la C-17 amb un acte a Parets al qual hi va 
assistir Ricard Font, secretari general del Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territo-
ri; David Prat, director general d’Infraestructures de la 
Generalitat; Francesc Juzgado, alcalde de Parets; Josep 
Mayoral, alcalde de Granollers; Pere Rodríguez, alcalde de 
Montmeló; i els regidors i regidores del Consistori paretà.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha explicat que 
“era una reivindicació molt llarga, de fa molt temps, preci-
sament perquè és un projecte de país, ja que connecta di-
ferents comarques des del nord. A Parets significa deixar 
de tenir embussos, amb això hi haurà una descongestió”. 
La regidora d’urbanisme del municipi, Rosa Martí, ha afir-
mat que aquest tercer carril “suposa millores d’accés i 
estalvi de cues. La incidència en la vida diària és menor, 
té més repercussió en la connexió amb Barcelona, però 
és una millora pels ciutadans de Parets”. La regidora ha 

Es posa en marxa el tercer carril de la C-17 

Acte d’inauguració del tercer carril de la C-17

Es desplaça el correcans 
de Víctor Català

Les obres desplaçaran el correcans a més distància del 
veïnat tal com venien reclamant des de fa molt de temps. 
Està previst que les obres durin unes setmanes i s’ha in-
format amb temps i detall a totes i tots els veïns i usuaris.

parlat també d’alguns projectes de futur pròxim: “S’està 
treballant en una passera a la zona de Can Volart per fer 
accessible la connexió amb el polígon. I també es preveu  
fer l’electrificació de tot l’enllaç de Parets”. 

Treballs de desplaçament del correcans

Parets suspèn la taxa de 
terrasses novament

El govern local suspendrà novament aquest any la taxa de 
terrasses per al sector, com es va comprometre amb els 
col·lectius més afectats per les conseqüències econòmi-
ques de la pandèmia i com a mesura de suport al comerç 
local per contribuir a la recuperació del sector. 
Aquesta mesura beneficiarà bars, cafeteries i restau-
rants de Parets del Vallès, que deixaran de pagar la taxa 
d’ocupació de la via pública. 

FLAMA - 1 any FRANC - 5 anys BIMBA - 11 anys LOLA - 5 anys

MALI - 2 anys ROCKO - 8 anys THEO - 7 anysWILLIE - 10 anys

Terrassa del bar de les pistes del pavelló

Actuacions de millora a 
la via pública

En els últims dies s’han dut a terme diferents treballs de 
reparació, conservació i manteniment de l’asfalt i la pin-
tura viària als carrers de Mossèn Jaume Urgell, Comte de 
Montemolín i Montserrat.

Obres al carrer del Comte de Montemolín
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Parets celebra el Març de Dones amb un programa innovador
Aquest març de 2022 arriba ple d’activitats variades dirigides a les dones de la vila

Imatge d’arxiu sobre feminisme

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les 
Dones, el 8 de març, l’Ajuntament de Parets ha programat 
una desena d’activitats per celebrar el Març de Dones.

Inauguració del Punt Lila
L’1 de març a les 18 h es farà la presentació institucional 
de la campanya al Casal de Joves Cal Jardiner i s’inaugu-
rarà el servei Punt Lila. 
La regidora d’Igualtat i Feminisme, Laura Lozano, ens ha 
explicat que “el Punt Lila és un servei d’atenció i pre-

Parets prepara un protocol d’actuació contra les violències masclistes

Reunió virtual de treball per l’elaboració del protocol

A finals del mes de gener, va tenir lloc la primera reunió 
de treball per preparar un protocol d’actuació contra les 
violències masclistes.
En la reunió telemàtica hi van participar la regidora 
d’Igualtat de Parets, Laura Lozano; Núria Alba, advocada 
del SIAD; Roger Umpierrez, alumne en pràctiques; Míriam 
Sánchez, Educadora Social; Mar Cordero, responsable 
tècnica de Drets Socials; Aurora Pulido, representant de 
l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Bar-
celona; Sònia Tomas, consultora externa per elaborar el 
protocol de violències masclistes; i Laura Mariscal, alum-
na en pràctiques d’Igualtat. 
Laura Lozano destaca la importància d’aquestes actua-
cions i afirma que “com a govern, és prioritari erradicar la 
violència masclista amb pedagogia i protocols d’actuació. 
I Parets és referent en aquesta matèria. Vull agrair la feina 
i la predisposició de totes les persones amb les quals ho 
farem possible. Seguirem avançant per tenir aquesta nova 
eina en el mínim temps possible”. 

La primera reunió es va fer a finals del mes de gener

venció de les agressions masclistes i lgtbi-fòbiques que 
es donarà els dilluns a la tarda al Casal de Cal Jardiner. 
Des del Servei de Feminisme i LGTBI hem considerat molt 
necessari tenir aquest espai”. 

Exposicions durant tot el mes
La programació del Març de Dones començarà l’1 de març 
amb l’obertura de l’exposició Dones grans, grans dones, 
que serà itinerant: de l’1 al 8 de març es podrà visitar al 
Casal Asoveen, del 10 al 17 a Ca N’Oms i del 18 al 25 al 

Casal Sant Jordi. Des del 8 de març i fins al dia 31 es po-
dran visitar dues exposicions a les biblioteques de la vila. 
La Biblioteca Can Butjosa tindrà una exposició de contes 
per la igualtat i a Can Rajoler en podrem veure una altra.

Teatre, tallers i música en clau femenina
El diumenge 6 de març, entre les 9 i les 14 h, tindrà lloc 
l’Espai CampoAmor a Can Jornet. A les 9 h es farà un taller 
de Mindfulness. A les 10 h, ioga amb The Nomad Yoga. Es 
farà un brunch a les 11.30 h i a les 12 h, Maider Quílez im-
partirà un taller sobre cicle menstrual i salut sexual amb 
perspectiva de gènere. A les 13 h, es faran contes per a 
adultes i l’espectacle Les Altres. 
El 8 de març, a les 12.15 h, la plaça de la Vila acollirà la 
lectura d’un manifest institucional, com és tradicional al 
municipi. El mateix dia, a les 10 h, es farà un taller sobre 
salut mental i gènere amb Maider Quílez. 
El dimecres, 16 de març, la Biblioteca Can Rajoler acollirà 
la segona sessió del Teixim Feminismes. 
Diumenge, 20 de marc, Elena Gadel i Marta Robles pro-
tagonitzaran al Teatre Can Rajoler Les dones de la meva 
vida. El dissabte 26 de març, tornarà la caminada per 
la igualtat amb suport de la CAM, la Marxa Violeta, amb 
sortida des del casal de joves. Al final del recorregut es 
farà un vermut musical a Cal Jardiner amb la col·laboració 
de CEM Maria Grever. Per formar-ne part s’ha de fer la 
inscripció abans del 24 de març al Casal Cal Jardiner. El 
donatiu mínim per participar és d’1 euro, que es destinarà 
a l’Associació Candela, investigació i acció feminista.
El 27 de març es projectarà al Teatre Can Rajoler a les 
17 h, la pel·lícula Tiempos de deseo de Raquel Marques. 
En finalitzar la cinta es farà un col·loqui amb la directora. 
L’activitat és gratuïta i les entrades es poden reservar a 
la web d’espectacles. 
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Carles Vives dona el motlle de l’escultura 
d’homenatge a Sergi Mingote a l’Ajuntament
L’acte es va dur a terme al taller de l’escultor a Lliçà d’Amunt

Signatura de la cessió del motlle de l’escultura d’homenatge

El dia 4 de febrer va tenir lloc l’acte de signatura de cessió 
i donació del motlle de l’escultura d’homenatge de Sergi 
Mingote per part de l’artista Carles Vives. Una represen-
tació del consistori va anar personalment a recollir-lo. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, agraeix 
a en Carles Vives “no només la donació del motlle a Pa-
rets, sinó també el sentiment que va posar per reflectir 

l’essència i l’esperit d’en Sergi a l’escultura d’homenatge”.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, explica que “ha es-
tat un acte molt emotiu i reitero l’agraiment a en Carles 
Vives per aquesta donació”. L’acte institucional on es va 
presentar l’escultura es va fer el passat octubre. Actual-
ment, l’obra de Carles Vives està exposada al parc del Sot 
d’en Barriques.  

Recepció institucional de la nova edició dels plans d’ocupació locals 

Recepció dels plans d’ocupació locals

A finals del mes de gener, el Consistori va fer la recepció 
dels nous plans d’ocupació locals a la Sala Cooperativa. 
Enguany, s’han contractat 35 persones del municipi que 
treballaran a les dependències municipals en els pròxims 
mesos. Les persones contractades han ocupat el seu nou 
lloc de treball entre els mesos de gener i febrer. Els con-
tractes 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).
Dins els plans d’ocupació podem trobar també el projecte 
Estudi Assistit a les escoles, que aquest any 2022 ja va 
per la seva 8a edició.
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. 

S’obre la nova bugaderia 
Do LAUNDRY

Membres del Consistori a la inauguració

A principis del mes de febrer, una representació de l’equip 
de govern va visitar la nova bugaderia Do LAUNDRY, instal-
lada al carrer Major.
Durant la visita al nou comerç del municipi, el propietari 
de la bugaderia va ensenyar a l’alcalde, la vicealcaldessa i 
els regidors el funcionament de les màquines d’autoservei 
i els nous avenços en domòtica al servei del ciutadà.

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 reben 
cada any 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 configura 
un full de ruta d’actuació per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

Què són els ODS?

REPTE DE FEBRER: salut i benestar  
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.

Què podem fer?
Potenciar el desplaçament caminant, en bicicleta o autobús
Crear un espai de meditació/ioga a l’escola. Salut Mental

1. Millora la flexibilitat
2. Enforteix els músculs
3. Ajuda a la coordinació
4. Afavoreix la consciència corporal
5. Millora la concentració
6. Manté la sensació de calma
7. Relaxa la ment

Ioga Meditació
1. Fomenta i millora la concentració dels 
 infants
2. Ajuda a potenciar i desenvolupar la 
 creativitat
3. Contribueix a una millora del rendiment 
 acadèmic
4. Redueix l’agressivitat i la violència
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Ball de Gitanes Parets  al 
34è Aplec Internacional

L’alcalde i la vicealcaldessa fan la recepció del primer nadó de l’any 2022
L’Ajuntament de Parets del Vallès va acollir el 16 de fe-
brer, la recepció del primer nadó de l’any, Carmen Polán 
Santiago. Els seus pares són Jorge Polán Mata i Eva Ma-
ria Santiago García-Muñoz. Va néixer el 2 de gener a les 
14 h a l’Hospital Vall d’Hebron, va pesar 2,700 kg i és la 
primera filla de la parella. L’alcalde, Francesc Juzgado, i 
la vicealcaldessa, Casandra Garcia, han donat la benvin-
guda a la petita paretana fent entrega dels ja tradicionals 
obsequis institucionals fets per a l’ocasió: la dona d’aigua 
Benvinguda, el calendari de la XEF, una làmina persona-
litzada i un pitet amb la imatge de Parets, entre d’altres.
L’alcalde, Francesc Juzgado, ha explicat que és “ja una 
tradició poder rebre i felicitar els pares del primer nou 

Imatge de la selecció d’entitats representades al 34è Aplec

L’entitat paretana Ball de Gitanes Parets representarà 
a les Gitanes del Vallès al 34è Aplec Internacional de 
Cultura Catalana, organitzat per Adifolk. Adifolk és una 
associació que pretén potenciar i dinamitzar la cultura 
popular de Catalunya i també donar a conèixer el folklore 
d’altres indrets del món, mitjançant diferents intercanvis 
culturals. El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, afir-
ma que “és una fantàstica notícia que demostra el nivell 
de cultura del nostre poble i és una referència, m’atreviria 
a dir que no només al Vallès, sinó arreu de Catalunya, del 
país. Vull felicitar-les, perquè sé que els feia molta il·lusió 
i n’havíem parlat. Parets estarà molt ben representada en 
aquesta trobada”. 
L’Aplec té com a objectiu donar a conèixer arreu d’Europa 
la cultura popular catalana. Cada edició de l’Aplec Inter-
nacional acull una àmplia diversitat de tots els àmbits de 
la cultura popular. No és solament una mostra de cada 
disciplina, sinó que pretén barrejar tot el que poden oferir 
els grups per convertir els actes en espectacles de carrer. 
La clau de tot plegat és sumar elements tradicionals per 
a una dimensió de tradició viva, adaptada a la modernitat 
i en constant evolució. La presidenta del Ball de Gitanes, 
Margarita Planas, afirma que “estem molt contents per-
què s’han presentat molts grups de gitanes. Adifolk és 
una entitat molt reconeguda, que té ganes de portar bona 
cultura representativa de Catalunya a fora de Catalunya. I 
d’ençà que hem vist el mail del fet que hem estat escollits 
estem pletòrics”. 

Veus de Parets escenificarà històries de Parets
L’obra de teatre s’estrenarà per la Festa Major d’Estiu al Teatre Can Rajoler

Presentació del projecte al Teatre Can Rajoler

Veus de Parets és un taller de teatre on s’escenificaran les 
històries de tots aquells vilatans que hi vulguin participar. 
L’activitat consisteix en un taller de teatre documental fet 
a partir de les històries de la gent del poble a càrrec de 
Queralt Riera, que és una dramaturga paretana, directora 
d’escena, mestra d’actors, productora i escriptora. 
L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, que ha afirmat que “és un projecte per a tothom 
i té com a objectiu crear una obra que presentarem a la 
Festa Major d’Estiu”. També ha posat èmfasi en el fet que 
“Parets és un referent en cultura i art, i tenim la sort de 
comptar amb persones com la Queralt Riera”. 
El regidor de cultura, Francesc de la Torre, ha declarat 
que “un dels compromisos que teníem és l’aposta per la 
cultura local i sempre hem dit que Parets té gent impres-
sionant, referents”. 
Queralt Riera ha donat les gràcies al Consistori per la con-
fiança: “aquest projecte és una iniciativa que feia molt 
temps que volia tirar endavant i estic molt agraïda i molt 

contenta. No sé quin serà el resultat final ni com serà 
l’obra que presentarem, però la farem al Teatre Can Rajo-
ler amb públic, feta a partir de les inquietuds i dels temes 
que interessin a la gent del poble”. Durant la presentació, 
també ha parlat de la importància de mantenir i cuidar les 
cultures locals: “crec que és important fer aquest tipus 
de projectes, jo soc una gran militant per les cultures lo-
cals perquè és fonamental el llegat cultural que deixem 
a les generacions posteriors”. Respecte al taller, anima a 
tothom a apuntar-s’hi: “serà molt dinàmic, molt pràctic, 
perquè la gent s’ho passi bé”. L’obra de teatre es crearà 
entre el 3 de març i el 21 de juliol amb les històries de la 
gent de Parets, anècdotes, vivències, veritats i mentides, 
amb exercicis diferents amb l’objectiu de riure i escoltar. 
S’estrenarà al Teatre Can Rajoler per la Festa Major d’Es-
tiu. L’horari dels tallers de creació serà els dijous de 17 
h a 18.30 h pel grup de joves i els dijous de 18.30 h a 20 
h pel grup d’adults. Els tallers són gratuïts i es faran a la 
Sala d’Exposicions de Can Rajoler. 

Primer nadó del 2022 a Parets

nascut de l’any. És una tradició molt maca. A la resta de 
nous nascuts de l’any també els donem un petit detall de 
benvinguda a Parets, sense recepció”.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, confessa que “aques-
tes recepcions són visites que fan molta il·lusió com a 
institució perquè rebre el primer paretà és un orgull. Pa-
retans i paretanes que el dia de demà faran coses impor-
tants pel nostre municipi, pel país. Felicitar la família per 
la Carmen, que és molt maca i s’ha portat molt bé”.
Els pares de la Carmen han explicat que “el part va ser dur, 
però un cop veus al teu fill se t’oblida tot”. “Estem molt 
contents amb Parets, és molt tranquil i té tots els serveis. 
S’agraeix el detall, és molt maco i molt proper”, han afegit. 



ACTUALITAT

EIX 1. Parets, una vila per a les persones

· Ajuts covid-19 per als col·lectius afectats.
· Ajuts a col·lectius vulnerables.
· Ajuts per a la pobresa energètica (llum, aigua, gas) per a famílies 

necessitades.
· Rebaixa de l’IBI de 2,5% anual.
· Nou projecte educatiu del Casal de Joves Cal Jardiner. 
· Adaptació dels horaris de les aules d’estudi en èpoques d’exàmens 

universitaris a les necessitats dels joves. 
· Desenvolupament del programa d’envelliment actiu: propostes esportives, 

culturals, recreatives i de voluntariat. 
· Posada al dia dels Casals de la Gent Gran de Parets. Estem agilitzant el 

desenvolupament de l’última fase de les obres de la rehabilitació de Ca 
n’Oms. 

· Millores a les instal·lacions del camp de futbol municipal.  
· Millores a la piscina municipal Miguel Luque. 
· Aprofitament dels equipaments educatius per a la pràctica esportiva i 

activitats d’oci. 
· Millores als pavellons poliesportius municipals. 
· Aposta “Per una Festa Major més local” amb el dia de la dansa i de la 

música locals.
· Nova Ordenança de mobilitat. 
· Parets Ciutat 30.
· Ampliació del nombre d’agents de policia. 
· Creació de la policia de proximitat i de barri: Policia 4.0.
· Potenciació dels agents cívics.
· Trasllat a la nova comissaria dels Serveis Municipals La Volta.
· Renovació del parc mòbil de la Policia Local.
· Més recursos a Protecció Civil.

PA R E T S  D E L  VA L L È S

Decidim ParetsWeb Ajuntament

· Seguiment regular de la situació sanitària del poble en coordinació amb el 
CAP.

· Nova Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, 
particularment del mosquit tigre.

· Adhesió a la Setmana de la Salut i campanyes preventives.
· Creació del Banc d’instruments de l’Escola Municipal de Música.
· Transformació de la primera fase del pati de l’escola municipal Pau Vila.
· Assessorament i subvenció parcial a les escoles públiques per a la 

transformació dels patis exteriors.
· Implementarem el Pla Educatiu 3.0 a les aules. 
· S’ha aconseguit que el Departament d’Ensenyament retorni els deutes del 

finançament de les escoles bressol municipals.
· Impuls de l’educació inclusiva en l’aplicació del Decret 150/2017, de 17 

d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu amb l’ampliació de vetlladors i vetlladores en els centres 
educatius municipals.

· Aposta per la sensibilització musical com a desenvolupament dels infants 
en les primeres etapes de la vida amb l’ampliació de l’oferta de cursos per 
edats.

· Actualització dels projectes educatius de les Escoles Bressol Municipals,  
per adaptar-los a la realitat actual. 

· Promoció de les arts a les escoles amb visites d’artistes locals als centres.
· Ampliació de les visites guiades per donar a conèixer el patrimoni local. 
· Inclusió de l’antiga fàbrica Tipel dins de les Jornades de Patrimoni.
· Celebració del 140è aniversari (141è per motius de la covid-19) de l’antiga 

Indústria Linera.
· Ampliació dels ajuts per a la rehabilitació de façanes d’edificis.
· Transformació de l’ús d’habitatge de protecció oficial als locals comercials.

EIX 2. Parets per a la reactivació econòmica, l’ocupació i la promoció de la vila

•

• Creació d’ocupació: “Objectiu: 500 llocs de treball”. Objectiu complert.
• Ajudes a les empreses perquè contractin persones aturades de Parets. 
• Ampliació de l’oferta de Plans Locals d’Ocupació. 
• Potenciació del Consell Industrial. 

• Potenciació de les fires comercials al carrer. 
• Potenciació del turisme local amb la creació de la marca Parets i la 

campanya “Enamora’t de Parets”. 

EIX 3. Parets per a l’urbanisme sostenible, la mobilitat i la cura del medi ambient

• Pla de millora i manteniment de places i barris. 
• Pla d’acció de barris: “T’escoltem!”. 
• Pla director d’escocells, arbrat i voreres. 
• Remodelació dels carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia. 
• Remodelació de la plaça d’Espanya. 
• Ampliació del servei de manteniment de parcs i jardins. 
• Millora i posada al dia dels equipaments municipals. 
• Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera. 

• Pla d’actuació i cura dels espais verds: poda, tractament de l’arbrat, 
replantació de jardineres, boscos, camps i rius. 

• Impuls de la Taula pel Canvi Climàtic. 
• Campanyes i accions contra el canvi climàtic. 
• Instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals. 
• Potenciació de la pràctica del plogging (cursa i recollida de brossa). 
• Continuïtat del projecte social “Parets amb Flors”. 
• Campanyes de sensibilització i de promoció de la mobilitat sostenible.
• Protecció de la fauna del riu Tenes.
•  Projecte per a la millora i naturalització de la bassa del llac dels ànecs.

EIX 4. Parets per a la gestió de qualitat, la transparència i el bon govern

• Ampliació dels mecanismes de participació ciutadana directa.
• Dinamització de les xarxes socials de l’Ajuntament perquè esdevinguin un 

espai més actiu i d’interacció amb la ciutadania. 
• Resposta al 100% de les consultes que arriben a través de les xarxes 

socials municipals. 
• Posada en marxa del Registre d’Activitats de Tractament de Protecció de 

Dades Personals (RAT) d’acord amb el RGPD. 
• Impuls de l’Escola de ràdio (RAP 107 FM). Creació d’espais on els mitjans 

municipals serveixin com a formació de l’alumnat dels centres de Parets.
• Renovació de la graella de RAP 107. 
• Millora de la informació del comerç local i les entitats per donar-los major 

visibilitat.
• Creació del nou canal audiovisual local digital TV Parets. 

• Espais de participació per als agents socials en la comunicació local.
• Coordinació de tots els mitjans públics per construir una comunicació 

omnicanal, estructurada, conjunta i eficaç en una plataforma única. 
• Interconnexió dels equipaments municipals amb fibra òptica corporativa 

per donar més i millors serveis. 
• Dotació de l’espai públic amb punts d’accés a Internet per al desenvolupa-

ment de projectes IOT. 
• Posada en marxa d’una plataforma de gestió de la informació de la 

sensorització del municipi. 
• Ampliació dels punts wifi d’alta capacitat als espais públic del municipi i 

als equipaments municipals.

Podeu llegir el Pla d’Actuació Municipal sencer al 
web de l’Ajuntament:
www.parets.cat/seu-electronica/pam-2021-2023

També podreu fer el seguiment del compliment dels
compromisos del Pla d’Actuació Municipal a través 
de la plataforma Decidim: decidim-parets.diba.cat

L’equip de Govern reafirma l’estabilitat i la bona entesa de la 
coalició de PSC i Sumem Esquerres 

El Govern de coalició dels partits PSC i Sumem Esquerres va dur a terme el passat 22 de febrer al parc de la plaça d’Espanya 
una roda de premsa per presentar als paretans i les paretanes els projectes realitzats durant el primer any de mandat. Hi van 
assistir tots els regidors del Govern. 

L’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia, van fer un balanç del primer any de mandat en coalició al 
capdavant de l’administració local. En el repàs dels projectes en què s’ha centrat l’equip de Govern durant l’últim any desta-
quen la importància de fer un Parets per a les persones, l’increment d’accions que millorin la sostenibilitat, la seguretat de la 
vila, la igualtat entre tots els ciutadans i la millora i neteja de la via pública. Han reafirmat l’estabilitat de la coalició, la bona 
entesa entre els dos grups polítics i els projectes fets amb la feina conjunta. També han volgut posar en valor el fons de contin-
gència de la covid-19 per als comerços de Parets. 

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, afirma estar satisfet amb la feina del Govern en un any de mandat: “no puc estar més 
satisfet de la feina feta en tan poc temps. Tenim per endavant un altre any per acabar de fer realitat tots els projectes amb els 
quals ens hem compromès. Ho farem, com sempre, de la mà de les nostres companyes de Govern, de Sumem Esquerres”. 

La vicealcaldessa de la vila, Casandra Garcia, ha compartit la voluntat de l’equip de Govern de fer un Parets millor: “tots els 
nostres esforços els dediquem a aconseguir un Parets més modern, més accessible, més verd, més inclusiu. En definitiva, un 
poble immillorable per viure-hi. Estem satisfets de la feina feta, però som conscients que ens en queda molta per endavant. 
Aquest Govern continuarà treballant per a les persones de Parets i per oferir el màxim de benestar al nostre estimat poble” ha 
afegit.

En l’acte, es van prendre com a referència els eixos del Programa d’Actuació Municipal (PAM), presentat el passat mes de maig 
de 2021 amb els projectes previstos a Parets des del 2021 fins al 2023. El PAM és el full de ruta que guia les actuacions del 
govern durant la legislatura en curs i, per tant, els objectius polítics i les accions per dur a terme durant el mandat.

Francesc Juzgado, alcalde de Parets del Vallès

A l’acte hi van assistir tots els regidors i regidores del Govern

Casandra Garcia, vicealcaldessa de Parets del Vallès



ACTUALITAT

EIX 1. Parets, una vila per a les persones

· Ajuts covid-19 per als col·lectius afectats.
· Ajuts a col·lectius vulnerables.
· Ajuts per a la pobresa energètica (llum, aigua, gas) per a famílies 

necessitades.
· Rebaixa de l’IBI de 2,5% anual.
· Nou projecte educatiu del Casal de Joves Cal Jardiner. 
· Adaptació dels horaris de les aules d’estudi en èpoques d’exàmens 

universitaris a les necessitats dels joves. 
· Desenvolupament del programa d’envelliment actiu: propostes esportives, 

culturals, recreatives i de voluntariat. 
· Posada al dia dels Casals de la Gent Gran de Parets. Estem agilitzant el 

desenvolupament de l’última fase de les obres de la rehabilitació de Ca 
n’Oms. 

· Millores a les instal·lacions del camp de futbol municipal.  
· Millores a la piscina municipal Miguel Luque. 
· Aprofitament dels equipaments educatius per a la pràctica esportiva i 

activitats d’oci. 
· Millores als pavellons poliesportius municipals. 
· Aposta “Per una Festa Major més local” amb el dia de la dansa i de la 

música locals.
· Nova Ordenança de mobilitat. 
· Parets Ciutat 30.
· Ampliació del nombre d’agents de policia. 
· Creació de la policia de proximitat i de barri: Policia 4.0.
· Potenciació dels agents cívics.
· Trasllat a la nova comissaria dels Serveis Municipals La Volta.
· Renovació del parc mòbil de la Policia Local.
· Més recursos a Protecció Civil.

PA R E T S  D E L  VA L L È S
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· Seguiment regular de la situació sanitària del poble en coordinació amb el 
CAP.

· Nova Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, 
particularment del mosquit tigre.

· Adhesió a la Setmana de la Salut i campanyes preventives.
· Creació del Banc d’instruments de l’Escola Municipal de Música.
· Transformació de la primera fase del pati de l’escola municipal Pau Vila.
· Assessorament i subvenció parcial a les escoles públiques per a la 

transformació dels patis exteriors.
· Implementarem el Pla Educatiu 3.0 a les aules. 
· S’ha aconseguit que el Departament d’Ensenyament retorni els deutes del 

finançament de les escoles bressol municipals.
· Impuls de l’educació inclusiva en l’aplicació del Decret 150/2017, de 17 

d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu amb l’ampliació de vetlladors i vetlladores en els centres 
educatius municipals.

· Aposta per la sensibilització musical com a desenvolupament dels infants 
en les primeres etapes de la vida amb l’ampliació de l’oferta de cursos per 
edats.

· Actualització dels projectes educatius de les Escoles Bressol Municipals,  
per adaptar-los a la realitat actual. 

· Promoció de les arts a les escoles amb visites d’artistes locals als centres.
· Ampliació de les visites guiades per donar a conèixer el patrimoni local. 
· Inclusió de l’antiga fàbrica Tipel dins de les Jornades de Patrimoni.
· Celebració del 140è aniversari (141è per motius de la covid-19) de l’antiga 

Indústria Linera.
· Ampliació dels ajuts per a la rehabilitació de façanes d’edificis.
· Transformació de l’ús d’habitatge de protecció oficial als locals comercials.

EIX 2. Parets per a la reactivació econòmica, l’ocupació i la promoció de la vila

•

• Creació d’ocupació: “Objectiu: 500 llocs de treball”. Objectiu complert.
• Ajudes a les empreses perquè contractin persones aturades de Parets. 
• Ampliació de l’oferta de Plans Locals d’Ocupació. 
• Potenciació del Consell Industrial. 

• Potenciació de les fires comercials al carrer. 
• Potenciació del turisme local amb la creació de la marca Parets i la 

campanya “Enamora’t de Parets”. 

EIX 3. Parets per a l’urbanisme sostenible, la mobilitat i la cura del medi ambient

• Pla de millora i manteniment de places i barris. 
• Pla d’acció de barris: “T’escoltem!”. 
• Pla director d’escocells, arbrat i voreres. 
• Remodelació dels carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia. 
• Remodelació de la plaça d’Espanya. 
• Ampliació del servei de manteniment de parcs i jardins. 
• Millora i posada al dia dels equipaments municipals. 
• Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera. 

• Pla d’actuació i cura dels espais verds: poda, tractament de l’arbrat, 
replantació de jardineres, boscos, camps i rius. 

• Impuls de la Taula pel Canvi Climàtic. 
• Campanyes i accions contra el canvi climàtic. 
• Instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals. 
• Potenciació de la pràctica del plogging (cursa i recollida de brossa). 
• Continuïtat del projecte social “Parets amb Flors”. 
• Campanyes de sensibilització i de promoció de la mobilitat sostenible.
• Protecció de la fauna del riu Tenes.
•  Projecte per a la millora i naturalització de la bassa del llac dels ànecs.

EIX 4. Parets per a la gestió de qualitat, la transparència i el bon govern

• Ampliació dels mecanismes de participació ciutadana directa.
• Dinamització de les xarxes socials de l’Ajuntament perquè esdevinguin un 

espai més actiu i d’interacció amb la ciutadania. 
• Resposta al 100% de les consultes que arriben a través de les xarxes 

socials municipals. 
• Posada en marxa del Registre d’Activitats de Tractament de Protecció de 

Dades Personals (RAT) d’acord amb el RGPD. 
• Impuls de l’Escola de ràdio (RAP 107 FM). Creació d’espais on els mitjans 

municipals serveixin com a formació de l’alumnat dels centres de Parets.
• Renovació de la graella de RAP 107. 
• Millora de la informació del comerç local i les entitats per donar-los major 

visibilitat.
• Creació del nou canal audiovisual local digital TV Parets. 

• Espais de participació per als agents socials en la comunicació local.
• Coordinació de tots els mitjans públics per construir una comunicació 

omnicanal, estructurada, conjunta i eficaç en una plataforma única. 
• Interconnexió dels equipaments municipals amb fibra òptica corporativa 

per donar més i millors serveis. 
• Dotació de l’espai públic amb punts d’accés a Internet per al desenvolupa-

ment de projectes IOT. 
• Posada en marxa d’una plataforma de gestió de la informació de la 

sensorització del municipi. 
• Ampliació dels punts wifi d’alta capacitat als espais públic del municipi i 

als equipaments municipals.

Podeu llegir el Pla d’Actuació Municipal sencer al 
web de l’Ajuntament:
www.parets.cat/seu-electronica/pam-2021-2023

També podreu fer el seguiment del compliment dels
compromisos del Pla d’Actuació Municipal a través 
de la plataforma Decidim: decidim-parets.diba.cat

L’equip de Govern reafirma l’estabilitat i la bona entesa de la 
coalició de PSC i Sumem Esquerres 

El Govern de coalició dels partits PSC i Sumem Esquerres va dur a terme el passat 22 de febrer al parc de la plaça d’Espanya 
una roda de premsa per presentar als paretans i les paretanes els projectes realitzats durant el primer any de mandat. Hi van 
assistir tots els regidors del Govern. 

L’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia, van fer un balanç del primer any de mandat en coalició al 
capdavant de l’administració local. En el repàs dels projectes en què s’ha centrat l’equip de Govern durant l’últim any desta-
quen la importància de fer un Parets per a les persones, l’increment d’accions que millorin la sostenibilitat, la seguretat de la 
vila, la igualtat entre tots els ciutadans i la millora i neteja de la via pública. Han reafirmat l’estabilitat de la coalició, la bona 
entesa entre els dos grups polítics i els projectes fets amb la feina conjunta. També han volgut posar en valor el fons de contin-
gència de la covid-19 per als comerços de Parets. 

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, afirma estar satisfet amb la feina del Govern en un any de mandat: “no puc estar més 
satisfet de la feina feta en tan poc temps. Tenim per endavant un altre any per acabar de fer realitat tots els projectes amb els 
quals ens hem compromès. Ho farem, com sempre, de la mà de les nostres companyes de Govern, de Sumem Esquerres”. 

La vicealcaldessa de la vila, Casandra Garcia, ha compartit la voluntat de l’equip de Govern de fer un Parets millor: “tots els 
nostres esforços els dediquem a aconseguir un Parets més modern, més accessible, més verd, més inclusiu. En definitiva, un 
poble immillorable per viure-hi. Estem satisfets de la feina feta, però som conscients que ens en queda molta per endavant. 
Aquest Govern continuarà treballant per a les persones de Parets i per oferir el màxim de benestar al nostre estimat poble” ha 
afegit.

En l’acte, es van prendre com a referència els eixos del Programa d’Actuació Municipal (PAM), presentat el passat mes de maig 
de 2021 amb els projectes previstos a Parets des del 2021 fins al 2023. El PAM és el full de ruta que guia les actuacions del 
govern durant la legislatura en curs i, per tant, els objectius polítics i les accions per dur a terme durant el mandat.

Francesc Juzgado, alcalde de Parets del Vallès

A l’acte hi van assistir tots els regidors i regidores del Govern

Casandra Garcia, vicealcaldessa de Parets del Vallès
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Parets brinda amb l’actor Joan Pera pels 25 anys de Can Rajoler 

D’esquerra a dreta: Francesc de la Torre, Francesc Juzgado i l’actor Joan Pera

L’actor Joan Pera va actuar al Teatre Can Rajoler el passat 
dilluns dia 24 de gener amb la seva nova comèdia Master 
Xof. El consistori no va voler faltar a la cita i va preparar 
un brindis amb l’actor, ja que Joan Pera tornava al nostre 
teatre 25 anys després d’haver-ne assistit a la inauguració 
l’any 1997. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, va agrair 
en Joan Pera la seva “participació activa a la història de 
Can Rajoler. Un magnífic teatre i centre cultural on hem 
viscut grans moments com a poble. No hi ha gaires teatres 
amb 25 anys de vida i de la qualitat del nostre”.
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, explica que “és 
una xifra molt maca el número vint-i-cinc. Vint-i-cinc tem-
porades de cultura, d’espectacles i de vida cultural local a 
Can Rajoler. Jo he gaudit de molts espectacles i seguirem 
gaudint molt aquest any de celebració. Hem previst una 
proposta molt ambiciosa, que combina de tot, per a tots 
els públics, i impulsant la creativitat de 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. Vull felici-
tar, com sempre, tot l’equip que fa possible portar grans 
obres al nostre teatre”. 
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Con-Tacte!, el nou servei pioner a Catalunya 
d’atenció emocional per a joves

L’Ajuntament de Parets va presentar el passat dimecres, 
19 de gener, Con-Tacte!, el nou servei d’atenció, assesso-
rament i acompanyament en la gestió emocional, espe-
cífic per als joves del municipi. Con-Tacte! és un projecte 
impulsat des del Servei de Joventut i pretén cuidar la salut 
mental i el benestar emocional del jovent.    
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va explicar que “en 
pocs dies farà un mes que aquest servei va començar a 
funcionar al Casal de Joves. Hem cregut oportú fer un 
primer balanç del seu funcionament, ja que és un servei 
innovador. A Parets és on oferim aquest servei en exclu-
siva, que és molt important i necessari en aquests temps 
de pandèmia”. 
La regidora de Joventut, Maria Gorina, afirma que “és un 
servei molt necessari en la situació actual amb la pandè-
mia que hem viscut i encara vivim. Arran de la covid-19 
hem cregut convenient que el Servei de Joventut tiri en-
davant un projecte d’atenció emocional per als joves del 
nostre municipi”. La regidora va agrair a les institucions 
públiques el seu interès i al jovent la confiança en el nou 

espai i va explicar que “és un servei molt innovador i es 
tracta d’un projecte pilot”.
La responsable del nou servei, Ester Vernet, va explicar 
que forma part de l’equip que durà a terme el servei: “som 
un grup de persones que ens dediquem a la formació, 
facilitació i acompanyament de l’educació emocional i bu-
llying. Estic encantada de formar part d’aquest projecte en 
què, tal com han explicat, donem espai a joves d’entre 12 
i 25 anys perquè puguin compartir experiències i se sentin 
acompanyats. És un espai on acompanyem un moment 
d’incertesa i inquietuds dels joves i treballem les seves 
habilitats socials, per poder-se apropar des de l’emoció al 
benestar”. La finalitat del servei és oferir atenció, asses-
sorament i acompanyament psicosocial als joves, posant 
el focus en la gestió emocional. S’hi pot accedir al servei 
per diferents vies: per motivació pròpia, derivats per Drets 
Socials i d’altres serveis com els instituts, el CAP de Sa-
lut, l’educador de carrer o per iniciativa de les famílies. El 
servei està disponible els dimecres, en horari de 18 a 20 
h, al Casal de Joves Cal Jardiner. 

Parets participa a la VII Marató de l’Energia

La Marató RE-M de l’Energia és una campanya de sensibi-
lització i de bones pràctiques en l’ús i el consum eficient 
d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi 
econòmic aconseguit a actuacions per lluitar contra la 
pobresa energètica i l’emergència climàtica. En el camí 
d’una transició energètica que demana la implicació dels 
ciutadans, la Marató ens permet visualitzar, de forma lúdi-
ca, com podem intervenir en els consums i les emissions 
modificant els nostres hàbits.
Com és habitual a totes les edicions, la Marató s’adapta a 
les diverses situacions en què es poden trobar els equipa-
ments, perquè la informació arribi a tothom i els diferents 
agents implicats hi puguin participar de forma activa. 
Per això es proposa que la informació s’organitzi per 
setmanes. La primera seria la de l’enllumenat, els apa-
rells elèctrics i de serveis comuns; la segona, la de la cli-
matització; la tercera, la de l’aigua i la quarta, la de les 
emissions i la mobilitat.  A més, hi haurà una COMUNITAT 
VIRTUAL RE-M a la qual els participants podran accedir. 
En aquesta comunitat, els equipaments de les diferents 
tipologies podran penjar les accions que hagin fet per la 
VII Marató, veure quins són els altres participants i qui-
nes les accions que han decidit compartir amb ells. Els 
equipaments de Parets participants en aquesta Marató 
són les escoles Pau Vila, Lluís Piquer, Pompeu Fabra, Vila 

Imatge publicitària de la marató

Parietes, l’Escola Bressol La Cuna, els CC Can Rajoler i Can 
Butjosa, la Piscina Miguel Luque, el pavelló municipal i el 
nou edifici de La Volta (SLOP i la nova comissaria de la Po-
licia Local). La regidora d’Equipaments de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, Laura Lozano, assegura que “l’any pas-
sat va ser una bona experiència i per això esperem seguir 
recollint els resultats en matèria d’eficiència energètica. 
Aprofito per agrair la implicació i participació activa dels 
tècnics i de la nostra ciutadania. Entre totes i tots hem de 
fer molta pedagogia en aquest sentit, tant per l’estalvi com 
per la preservació del nostre planeta”.

És un dels 16 consistoris de tot Catalunya participants a la VII Marató de l’Energia

5a caminada de Parets 
contra el càncer

Imatge de la caminada a Can Serra

L’Associació Parets Contra el Càncer ha organitzat en-
guany la 5a caminada de l’entitat amb l’objectiu de re-
captar fons per ajudar les persones que lluiten contra 
aquesta malaltia i les seves famílies. La jornada va tenir 
lloc el diumenge 6 de febrer. La presidenta de l’entitat, 
Montse Montané, va confirmar que havien superat les ex-
pectatives d’assistència a la caminada: “hem tingut una 
afluència superior a la que havíem esperat, hi ha hagut 
falta de samarretes perquè teníem 550. Molta gent s’ha 
apuntat i ens ha dit que encara que no tingués samarreta 
feia la caminada i ens ha fet un donatiu”. 

Presentació del nou servei al Casal de Joves Cal Jardiner

10 anys de l’Associació 
Fotogràfica Parets

Fotografia de l’Associació Fotogràfica Parets

L’Associació Fotogràfica de Parets celebra aquest any 
2022 el seu 10è aniversari i ho fa amb activitats varia-
des per a tots els seus socis. Mercè Ramírez, secretaria 
i membre de l’Associació Fotogràfica Parets, ens ha ex-
plicat les activitats que s’han fet durant el mes de febrer 
per celebrar la data assenyalada i ha asegurat que és “un 
any dedicat al soci, amb sortides i tallers, per poder-los 
gaudir”. També ens ha parlat de les últimes sortides de 
l’entitat: “vam estar dos cops a l’Empordà fent un segui-
ment fotogràfic a les volades dels estornells, unes aus que 
volen agrupades fent dansa amb formes espectaculars”.  
Aquest mes també s’ha pogut veure a Parets l’exposició 
Jo dona, de Jordi Villacrosa, on es poden veure retrats 
amb un punt en comú: la protagonista és la dona. Són 
dones de diferents edats, amb escenificacions diverses 
de situacions, actituds o posats L’associació també va 
realitzar una sortida al pantà de Sau a meitat de mes, per 
fotografiar reflexos i lightpainting.
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, felicita 
l’associació pel seu 10è aniversari i destaca la seva acti-
vitat a la vila: “Vull elogiar la gran tasca que fan. Fan po-
ble, perquè sempre retraten moments únics de la nostra 
història i el nostre estimat poble”. A més, anima l’entitat a 
continuar amb la seva tasca: “Vull encoratjar l’associació 
a seguir amb la seva activitat per molts anys més i fer-nos 
gaudir amb la seva fantàstica feina, perquè sembla que 
amb el mòbil podem fer grans fotos, però la fotografia de 
sempre, la que fan ells, des del meu punt de vista és la 
fotografia autèntica, la que retrata de manera natural el 
que es veu més enllà del focus”. 
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Lee Young als campionats 
espanyol i català

Millores al camp de futbol 
municipal

Cristian Villar i José Luis Estudillo

El Lee Young Parets ha participat en aquest mes de fe-
brer al Campionat d’Espanya de Poomsaes. Cristian Villar 
i José Luis Estudillo van ser medalla de plata en sincro-
team, Jose Luis Estudillo va aconseguir també el bronze 
en individual i Catalunya va quedar en segona posició a 
la classificació. 
Per altra banda, al Campionat de Catalunya celebrat a fi-
nals de gener, Cristian Villar va obtenir l’or en individual i 
també en trio, Judith Fernández va ser plata en individual 
de categoria júnior, Jama Aragoncillo bronze en cadet, 
Adrián Briante va ser cinquè en cadet, Claudia Estudillo 
semifinalista, la parella cadet formada per Jana i Adrià 
van aconseguir la plata i el mestre José Luis Estudillo or 
en individual i en trio.

L’equip juvenil del CF Parets

Bona temporada dels equips de base del Club de 
Futbol Parets

Els equips sènior del Futbol Sala Parets escalen 
posicions a la lliga

El Club de Futbol Parets està realitzant una gran cam-
panya pel que fa als equips de base. El Juvenil A, que 
entrena Viri, està en primera posició del seu grup de Pre-
ferent després de 17 jornades, tot i que el Sabadell tenia 
un partit menys. Els paretans han guanyat 11 partits, amb 
4 empats i tan sols 2 derrotes. El juvenil ja es va quedar 
la temporada passada a les portes de l’ascens i enguany 
estan lluitant per aconseguir-ho. Cal recordar també la 
gran victòria assolida aquest mes de febrer al camp del 
Granollers. El juvenil C també està fent una gran campa-
nya al seu grup de Segona i són líders. El cadet A de Pre-
ferent també està realitzant una gran temporada i ocupa 
el segon lloc, a tan sols quatre punts del Vic Riuprimer. Els 
de Manu Perozo van aconseguir victòries importants com 
el 5 a 1 contra Manlleu. L’infantil A està a mitja taula i el B, 
el C i el D són tercers. L’aleví A de Preferent també estava a 
mitja taula, mentre que l’F és quart. El benjamí A és també 
líder destacat, superant el Jabac i Manlleu. Els prebenja-
mins estan lluitant per arribar a les primeres posicions. 
Cal recordar que aquest 26 i 27 de febrer se celebra al 
Camp de Futbol Josep Seguer la International Promises 

El Futbol Sala Parets porta a terme una gran tasca des 
de la base que està donant els seus fruits. Si mirem la 
trajectòria del sènior A masculí del FS Parets, els de José 
Manuel Ibáñez estan escalant posicions després de sis 
victòries consecutives. Una de les darreres va ser contra 
el Sant Cugat per 8 a 4. L’equip està cada vegada més 
conjuntat i s’ha reforçat amb Biel a la porteria. 
Precisament, durant aquest mes de febrer, el sènior va fer 
un passadís als prebenjamins, que es van proclamar cam-
pions i que continuen la seva bona trajectòria a la Copa.
Qui també està evolucionant molt bé és el sènior A feme-
ní. Tot i el recent canvi d’entrenador, les de Ramon Navarro 
també estan aconseguint victòries importants que els està 
permetent apropar-se a les dues primeres classificades 
de la seva lliga. A més cal destacar el retorn a l’equip de 
jugadores com Mariona, Elena i Mireia Navarro. 
No ens podem oblidar tampoc de l’excel·lent trajectòria en 

El camp de futbol municipal ja disposa de les noves por-
tes dels vestuaris i de nou enllumenat LED a la zona del 
camp de futbol d’entrenament  Pel que fa a les portes dels 
vestidors, la inversió ha superat els 11.000 €. En el cas de 
l’enllumenat LED la inversió és de 3.000€. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, afirma que “es trac-
ta de dues reivindicacions del club, amb les quals ens vam 
comprometre, i que ara ja hem fet realitat. I d’altres que 
en vindran. De mica en mica, des del govern, així com en 
aquest cas concret, des de les regidories d’equipaments i 
d’esports, estem posant al dia les diferents instal·lacions 
municipals perquè tant esportistes com entrenadors, ju-
gadors i familiars puguin entrenar, competir i gaudir amb 
les millors condicions possibles de la pràctica esportiva”.

Enllumenat LED a la zona del camp de futbol d’entrenaments

Montseny Cup, amb la participació també d’equips del 
CF Parets. Al nostre municipi es podran veure els partits 
de categoria aleví. Hi haurà equips molt rellevants, entre 
els quals els més potents de Catalunya, com el Barça, 
l’Espanyol i el Girona, juntament amb el Llevant i l’Osa-
suna. Alguns dels jugadors particpants seran segurament 
professionals d’aquí a uns anys.

L’equip sènior del FS Parets

 

Oliver Avilés a la Mediterranean Epic
El ciclista paretà Oliver Avilés va disputar aquest 
mes de febrer la Mediterranean Epic i va acabar en 
el lloc 31è. D’altra banda, el també paretà Joaquim 
Rodríguez va participar a la Gran Fondo Andrey 
Amador, per carreteres de Costa Rica.

El pilot Eleu José competeix a 65cc
El jove pilot paretà de motos, Eleu José Cuenca, de 
tan sols vuit anys, ja està competint al Campionat 
de Catalunya en la modalitat de 65cc. La seva evo-
lució està sent molt bona i ha fet una remuntada 
espectacular en la segona mànega de la competició.

El CAM i la Bastarda
El CAM ja està escalfant motors per a la Bastarda,  
de la que ja es poden fer les inscripcions, i que 
se celebra el dia 30 d’abril. També organitza dins 
l’activitat ‘El meu lloc preferit,’ una sortida el 27 de 
març a Penyes Altes, al Cadí, proposada per Jordi 
Domènech. En Jordi hi ha anat 99 vegades i vol arri-
bar a la centena.

Bons resultats de l’Handbol Parets
El sènior de l’Handbol Parets continua amb la seva 
ratxa de bons resultats. Segueix líder després de 
derrotar l’Espanyol B, en partit ajornat, i el Cerdan-
yola. El proper cap de setmana visita la complicada 
pista del Sant Llorenç.

I TAMBÉ...

llocs capdavanters de molts altres equips del futbol sala 
com el benjamí, aleví B femení, l’infantil A i B o el juvenil C.

Retransmissions dels 
esports a tvParets 

L’Ajuntament de Parets ofereix en directe les competici-
ons federades i els esdeveniments esportius del municipi 
a través de tvParets, el nou canal audiovisual en línia.
A finals de l’any passat, l’Ajuntament va signar un con-
veni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya (UFEC) per retransmetre els esdeveniments a través 
d’EsportPlus.TV, la plataforma de continguts de l’esport 
català. Ara, els partits també es podran veure en directe 
i en obert a tvParets (tvparets.cat/directes).

Noves càmeres als pavellons
Les càmeres, dotades amb sistemes d’intel·ligència artifi-
cial, s’han instal·lat als dos pavellons i al camp de futbol. 
De moment, podran visualitzar-se els partits que es juguin 
als dos pavellons i, pròximament, també es podran veure 
els partits del camp de futbol. 
Alhora, les gravacions permetran millorar el rendiment 
tècnic, ja que els clubs podran disposar de les imatges 
per analitzar les jugades.
El regidor d’Esports, Alejandro Villena, explica que “l’ob-
jectiu de la iniciativa és visibilitzar i promoure l’esport 
amateur i de base”. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol 
donar suport a les entitats mitjançant la difusió dels par-
tits i actes que organitzen i incentivar la pràctica esportiva.

Enllaços a TvParets
Els esdeveniments esportius de la vila es podran visua-
litzar al web tvparets.cat, des de la pestanya de directes, 
on surten especificades les competicions que es duran a 
terme durant el cap de setmana, el lloc on es fan i l’hora 
concreta de l’esdeveniment.

Imatge de tvparets.cat



24 de febrer de 2022 15ESPORTS

 
Luque al Campionat de Catalunya
Miguel Luque aconsegueix dos ors i una plata al 
Campionat de Catalunya de natació.

Blázquez al Mundial de Ral·lis
El jove paretà Alejandro Blázquez, del 25 anys, 
s’ha incorporat a l’equip Hyunday del Mundial de 
Ral·lis com a mecànic de competició dels pilots 
Oliver Solberg i Dani Sordo. Blázquez va fer Grau 
Superior d’Automoció i mecànica de competició a la 
Monlau Technical School i fa dos anys que treballa 
a Alemany.

El CEP a l’Equador
Diversos components del CEP van estar aquest mes 
de febrer a l’Equador on han pogut fer una expedi-
ció per diversos volcans. Joan Soto va aconseguir 
la beca dels Premis Inclusius d’Onat Foundation. 

CN Parets al Campionat de Catalunya
Bona actuació del CN Parets al Campionat de Ca-
talunya combinat aleví, on van millorar marques 
i van agafar experiència per seguir treballant en 
properes competicions. Cal destacar els nedadors 
Èric Gandía i Uriel Rivas. Anteriorment, el mes de 
gener, Roger Porqueras va participar a l’Astrapool 
Open Internacional Catalunya a Terrassa, on va fer 
bons resultats. 

Torneig del Triple
L’Associació Triple organitzarà el 4 i 5 de juny la vui-
tena edició del seu torneig i serà emotiu perquè ce-
lebren el desè any de l’entitat. Portaran vuit equips 
catalans i vuit més de fora de Catalunya. Es farà al 
pavelló Joaquim Rodríguez.

I TAMBÉ...

Presentació dels equips del CA Parets

Presentació dels equips del Club Atletisme Parets

El Club Atletisme Parets va celebrar la seva presentació 
oficial de la temporada 2022 el passat 18 de febrer a la 
sala Cooperativa. Cal destacar que aquest any, l’entitat 
presidida per Salvador Corbera compta amb 180 atletes 
en categories des de sub8 a sub23. També cal sumar els 
80 atletes que formen les categories de sènior i màster. 
Són xifres realment espectaculars que demostren el po-
tencial cada vegada més gran d’aquesta entitat. A més, 
enguany s’ha reforçat amb un corredor d’un gran nivell 
com és Otmane Btaimi.
El president del club, Salvador Corbera, destaca que la 
presentació es va dividir en diversos grups per “la gran 
quantitat d’atletes que tenen enguany amb més de 250. 
Ens estem plantejant fer la presentació en un altre lloc 
més gran per als propers anys perquè cada vegada en 
som més. 

El Club Atletisme Parets va obtenir bons resultats al Cam-
pionat de Catalunya de Cros Màster. L’equip femení format 
per Rebeca, Carme, Vanessa i Begoña van quedar terceres 
en la competició que es va celebrar a Canet de Mar. A 
més, Rebeca va aconseguir la medalla de bronze en la 
seva categoria (F35). Cal destacar que Otmane Btaimi es 
va estrenar amb la samarreta del club. Alhora, en relleus 
mixtos, l’equip format per Begoña, Miguel, Esther i Albert 
va assolir la tercera posició en categoria 45-50. D’altra 
banda, Queralt, Gerard i Ferran Corbera es van classifi-
car per al Campionat Absolut i Sub23 de pista coberta, i 
van tenir una bona actuació. Paral·lelament, Martí Ullar i 
Júlia Lahosa (CA Parets) van aconseguir respectivament 
les medalles de bronze a la final de 1.500 metres en ca-
tegoria sub18 del Campionat de Catalunya.
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El 27 de gener de 2021, dues regidores de la confluència de 
Sumem Esquerres a Parets que havien promès una vegada i una 
altra que mai pactarien amb els socialistes van rebentar, des de 
dins, la coalició del Govern Plural.
El primer gran acord de les forces d’esquerres després de 36 
anys de socialisme. I ho van fer de molt males maneres, acusant 
l’anterior alcalde d’estar incapacitat per governar i atacant-lo 
personalment per fer veure davant de la ciutadania que Parets 
es mereixia un millor govern.
Han passat tretze mesos d’aquells fets i els paretans i paretanes 
no hem vist un gran canvi a l’Ajuntament. Com a excusa deien 
que feia falta una reactivació econòmica, que no ha arribat, i el 
que sí que hem vist és un alentiment en la gestió on s’han dedi-

Sembla que la pandèmia ens dona un respir i podem tornar 
a una certa normalitat, la gestió d’aquesta ha estat la priori-
tat de Sumem Esquerres des que va començar. Tot i això, hem 
continuat treballant en els compromisos que ens van portar a 
presentar-nos a les eleccions municipals. A un any i escaig de 
les pròximes eleccions municipals toca fer balanç de les fites 
aconseguides. 

En l’àmbit social hem donat ajuts als col·lectius més vulnerables 
de la COVID-19, s’ha continuat amb la rebaixa del 2,5% de l’IBI 
anual. Hem invertit 130.000 € en programes d’atenció directa.
En educació, hem assessorat i finançat parcialment a les escoles 
públiques en el projecte de transformar els patis escolars. I al 

setembre implementarem la socialització i gratuïtat dels llibres 
o material didàctic de la secundària.  

L’habitatge és sens dubte una de les prioritats, per tant, una de 
les mesures que hem portat a terme és la transformació dels 
locals comercials en habitatge de protecció oficial. 

En Comunicació hem impulsat un nou Canal Audiovisual local, 
tvparets.cat, i hem millorat les connexions amb l’ampliació dels 
punts WIFI d’alta capacitat als espais públics.

Pel que fa al medi ambient, s’han col·locat plaques fotovoltai-
ques als equipaments municipals i ja està enllestit el projecte 

cat a aturar molts projectes necessaris i reformes d’equipaments 
imprescindibles per a la ciutadania: la piscina coberta, un dels 
exemples.
Aquests dies la nostra regidora portaveu Kènia Domènech deia 
que “la moció de censura va ser un acord premeditat entre 
PSC i Sumem Esquerres per posar punt final a un projecte 
transformador de poble”.
Però malgrat tot, Ara Parets ERC ha actuat amb responsabilitat 
en aquest darrer any, donant suport a quasi la totalitat de pro-
jectes i propostes en benefici de l’interès general del municipi.
Sí que lamentem que no hi hagi la transparència necessària en 
projectes de gran envergadura que vam liderar durant el Govern 
Plural com l’institut-escola o la piscina descoberta.

executiu del Riu Tenes.

Totes aquestes són només algunes de les accions que s’han 
realitzat des que Sumem Esquerres forma part del govern de 
coalició i s’han pogut implementar conjuntament. A més a més, 
continuem treballant en la construcció de l’Institut Escola al Llu-
ís Piquer per traslladar-hi l’alumnat dels barracons de la Sínia i ja 
hem adjudicat la redacció del projecte de la piscina descoberta.

Aprofitem per convidar-vos a participar en tots els actes que es 
duen a terme durant el març de dones.

De la piscina no hi ha projecte i malauradament no estarà a punt 
per al pròxim estiu com ens havien promès. De l’institut escola, 
l’equip de govern no permet la participació de l’oposició en el 
seu disseny. Projectes com el Pla de millora de voreres i de la 
via pública s’han guardat en un calaix o la reforma de carrers 
com Alfons XIII s’han aturat.
El govern de la moció viu en la indefinició com ho demostren les 
noves pròrrogues en els contractes de recollida d’escombraries 
i neteja viària o el de la gestió de l’aigua, descartant a 10 anys 
vista la seva municipalització.

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

D’ORGULL I DE CORTINES DE FUM

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles La moció de censura, un any després

COMPROMISOS REALITZATS 

El darrer gener es va complir el primer aniversari de la moció de 
censura que va trencar les possibilitats d’un canvi transformador 
en les polítiques del nostre poble.
Tot allò que vam defensar durant 19 mesos, polítiques partici-
patives, de treball comunitari i de tenir com a única prioritat el 
benestar de les paretanes, ha quedat reduït a un Govern sense 
idees ni noves propostes que sobreviu a base de titulars però 
poca feina efectiva.
Han eliminat la campanya Ara més que mai de comerç local 
o l’espai Parlem-ne que vam crear a l’inici de la pandèmia per 
combatre els seus efectes unitàriament. Tampoc volen reactivar 
la cultura municipal amb noves accions, i no continuen amb el 
manteniment definitiu de la Piscina Miguel Luque, que ha tingut 

problemes amb la temperatura de l’aigua i no tenen pressupos-
tada la solució a 32 anys d’abandonament.
Ens han promès, però, un tercer pavelló sense ubicació ni pres-
supost ni temps per fer-lo; un institut-escola que no es para 
d’endarrerir i que, ara mateix, no té espai definitiu; un projecte 
del riu que no encaixa amb el que vol la ciutadania i una piscina 
descoberta que tot just inicia el projecte.
És a dir, ens han venut fum.
Però no tot són males notícies: l’orgull paretà ens porta a desta-
car fites dels darrers dies que ens fan molt felices: el Pessebre 
Monumental ha destacat especialment no només per la mida, 
sinó per la seva originalitat i qualitat supremes; Gitanes de Pa-
rets representaran el Vallès Oriental a l’aplec cultural Adifolk; la 

victòria en lliga del prebenjamí del FS Parets; la guionista pare-
tana Núria Dunjó a la catifa dels Goya; l’especial homenatge or-
ganitzat per les entitats en Sergi Mingote; o l’èxit de la Caminada 
Solidària de Parets contra el Càncer. A tothom, l’enhorabona!
I si parlem de paretanes que han fet tant pel nostre poble, no 
podem oblidar el primer aniversari de l’últim vol d’en Sergi Min-
gote i la recent pèrdua de la Txussa Mulà, que van portar amb 
tant d’orgull el nom de Parets.
Cuideu-vos, cuidem-nos, i seguim treballant juntes per fer de 
Parets un lloc millor.

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Un año después de la moción de censura al anterior gobierno, 
que nos la quisieron vender como una solución, comentaros que 
estamos muchísimo peor, lo único que motivó la moción fueron 
sillas y cuotas de poder.
Un año después se cierran comercios a marchas forzadas, faltan 
ayudas, falta de planificación, se anulan zonas de aparcamiento 
de esta forma no podemos competir con las grandes superficies.
Quieren construir una piscina descubierta, en cambio no invier-
ten en la piscina municipal Miquel Luque, agua helada, vestua-
rios penosos, falta de mantenimiento.
No se convocan suficientes plazas para aumentar nuestra poli-
cía, lo cual deriva en falta de efectivos para erradicar los robos, 
vigilancia comercial, inseguridad, etc. Por cierto, gracias ya que 

después de 6 meses se envió el informe de seguridad a los par-
tidos de la oposición.
Se invierte en calles peatonales, pero no existen comercios 
¿para qué? Se anulan plazas de aparcamiento en nuestro mu-
nicipio… ¿Quizás zona azul de pago?
Se rechaza nuestra propuesta de mejorar 25% las aportacio-
nes a entidades de nuestro municipio por perdidas, los años 
2020/2021 por Covid. Recordemos que sin las entidades se deja 
de existir como pueblo, ¿queremos ciudad? Así no.
Radio local RAP107 sigue en el mismo edificio y lo que les que-
da, no les engañen más y trasladen la radio a un nuevo espacio, 
apuesten por la radio y por nuestra MARCA PARETS. Dejemos de 
malgastar en la TV local, solo sirve para propaganda partidista.

Dejen de vender patrimonio municipal, el siguiente será un solar 
en el polígono industrial, en unos 500.000€ para mal invertir el 
dinero de nuestros impuestos.
Cuando mejoraran los polígonos industriales, limpieza, alum-
brado, aceras, contenedores, etc.. Para cuando un mercado mu-
nicipal de calidad, para crecer como pueblo y crear empleo a 
nuestros jóvenes. Prioricen el bus gratuito para nuestros jóvenes 
que se desplazan diariamente a colegios e institutos.
Seguiremos atentos, pero de momento a este gobierno le falta 
criterio, ideas y ganas.. menos fotos y más trabajo. No nen be!!

NO NEN BE!

Les i els socialistes som el partit de les persones. La nostra pri-
oritat és el seu benestar i la millora de la seva qualitat de vida. 
Complim el que diem. Ja fa uns anys, vam apostar per la gratu-
ïtat dels llibres de primària a Parets del Vallès. Ara, juntament 
amb les nostres sòcies de govern, fem un nou pas endavant i tal 
com portàvem al nostre programa electoral, ampliem aquesta 
mesura als llibres de la ESO.
Una mesura que ajuda l’economia familiar de moltes paretanes 
i paretans. 
Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en 
comptes d’imposar el nou calendari escolar sense haver parlat 
amb la comunitat educativa, estudiï aplicar la nostra proposta 
per ajudar el conjunt de les famílies de Catalunya.

D’altra banda, fem realitat un altre dels nostres compromisos 
d’aquesta legislatura, seguir ajudant els col·lectius més afec-
tats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Tornem a 
suspendre la taxa per a les terrasses del sector de la restauració 
paretà. Volem donar-los novament suport perquè es reactivin.

L@s socialistas somos el partido de las personas. Nuestra prio-
ridad es su bienestar y la mejora de su calidad de vida. 
Cumplimos lo que decimos. Ya hace unos años, apostamos por 
la gratuidad de los libros de primaria en Parets del Vallès. Aho-
ra, junto a nuestras socias de gobierno, damos un nuevo paso 
adelante tal como llevábamos en nuestro programa electoral, 

ampliamos esta medida a los libros de la ESO.
Una medida que ayuda a la economía familiar de much@s pa-
retenses. 
Pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que, en vez 
de imponer el nuevo calendario escolar sin haber hablado con 
la comunidad educativa, estudie aplicar nuestra propuesta para 
ayudar al conjunto de las familias de Cataluña.
Por otra parte, hacemos realidad otro de nuestros compromi-
sos de esta legislatura, seguir ayudando a los colectivos más 
afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. 
Volvemos a suspender la tasa para las terrazas del sector de la 
restauración paretense. Queremos darles nuevamente apoyo 
para que se reactiven.

Per al PSC Parets, primer les persones / Primero las personas
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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Preu general: 21 €
Preu especial: 18 €
Preu Carnet Jove Parets: 16 €
Durada: 1 h 30 m

cultura.parets.cat

MARÇ6 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.

Hause & Richman

Cristina Clemente i Marc Angelet ens 
po�en una nova comèdia amb un 
repa�iment de luxe

Una teràpia
integral

12

cultura.parets.cat

MARÇ
SALA COOPERATIVA
Parets del Vallès

Acabat d'aterrar de 
Las Vegas, Jandro 
ens presenta un 
espectacle de 
màgia còmica amb 
els seus millors 
números

dissabte
a les 22.30 h

Jandro
Magia de salón

Preu general: 18 €
Preu especial: 15 €

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: 13 €
Durada: 1 h 20 m

Preu general: 15 €
Preu especial: 12 €
Preu Carnet Jove Parets: 11 €
Durada: 1 h 15 m

cultura.parets.cat

MARÇ20 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.

Elena Gadel i Ma�a Robles

Cristina Clemente i Marc Angelet ens 
po�en una nova comèdia amb un 
repa�iment de luxe

Les dones 
de la meva vida

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

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

Diumenge
13 març
18 h Teatre Can Rajoler

Chef Nature

en català

Cia. Markeliñe

Chef Nature és un restaurant
a l’aire lliure amb horta pròpia.
Els comensals es trobaran amb

un menú màgic, sorprenent,
terapèutic i molt divertit.

Bon profit!!!
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Gemma Garcia Galindo
Regidora de l’Ajuntament de Parets pel 
grup municipal Sumem Esquerres Parets

Qui és la Gemma Garcia? 
Em considero una persona amb valors, dels que m’ha inculcat la meva família, de mirar 
de fer més que menys, d’intentar enfadar-me molt poc i riure molt. Soc mare de dos 
nens meravellosos, compromesa amb tota la meva família, apassionada del bon rotllo 
i del pàdel. Actualment, soc regidora de Drets Socials, Innovació, Noves Tecnologies i 
Participació de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Què és per a tu Parets?
És el meu poble de tota la vida. De petita vivia a l’Eixample i ara també. Recordo que, 
davant de casa els meus pares, al local de l’església Sant Jaume, ja fa anys, hi havia el 
Cau (l’Agrupament Escolta) on amb els meus pares i els meus tres germans hem estat 
compartint moments inoblidables de botifarrades, festes, balls, jocs, nits i excursions. 
Era ben petita però ho recordo amb molta estima. M’agrada Parets. Quan em vaig casar, 
vaig haver de buscar pis en un altre municipi, però quan vam poder, vam tornar-hi. És un 
poble molt enèrgic, amb bons equipaments, un bon teixit industrial i molt ben comunicat 
tant en transport públic com privat. Un Parets viu, envoltat de natura, que ha crescut 
molt, però que manté l’essència de poble, amb gent de tota la vida i amb nous paretans 
i paretanes! Un Parets per quedar-t’hi!!

D’on neix el teu interès per la política municipal? 
El meu interès per la política va néixer per dos motius. Un va ser l’1 d’octubre de 2017, 
que crec que va marcar un abans i un després i que ha deixat una gran empremta a molts 
de nosaltres. I l’altre va ser, vulnerar el dret a decidir, no calia aquella desmesurada 
càrrega policial, de cap manera. Va passar el temps i estava més interessada pels temes 
polítics fins que una tarda, xerrant amb un company i el meu germà, va sorgir la idea 
d’afiliar-nos al partit, Moviment d’Esquerres, un partit socialista, d’esquerres defensor 
d’una república catalana, lliure i digna. Tenim representació aquí a Parets, som grup de 
persones joves, amb iniciativa, solidaris, creatius i compromesos, que treballem per 
avançar per un present i futur que ens uneix, que és el nostre poble.

“Aquesta pandèmia ens ha fet un pols molt fort, però ens n’estem sortint”

Sobre la Gemma:
Ha treballat com a administrativa durant més de vint anys a l’empresa privada, en els 
departaments de RRHH, compres i vendes. Responsable de la coordinació i gestió 
de producció de fàbrica i cap del departament d’administració i incidències en una 
empresa de rehabilitació i construcció d’obra nova a Barcelona.

“Parets és un poble molt enèrgic, amb 
bons equipaments, bon teixit industrial i 

molt ben comunicat” 
Què creus que és el primer en què s’ha de treballar al municipi com a part del Con-
sistori?
Crec que tot és important en el nostre municipi, però sí que és veritat que potenciaria 
més la política oberta i empàtica, a peu de carrer. Escoltar els nostres ciutadans i pro-
posar solucions a les seves necessitats, amb honestedat i responsabilitat; apostar per 
la participació i la transparència; impulsar polítiques socials justes; posar el focus en 
l’educació: activar els valors humans i donar prioritat a la prevenció. 

La covid-19 ha afectat molts sectors de la població, s’ha notat un augment de peti-
cions a Drets Socials 
Drets Socials som un equip de persones que treballem per millorar el benestar social de la 
ciutadania de Parets del Vallès mitjançant l’atenció, suport i orientació i així poder arribar 
a obtenir el procés desitjat; la transició o transformació cap a la millora. Malauradament, 
hem viscut un període estrany per a tothom, ens hem vist arrossegats per un remolí de 
limitacions, restriccions i normes. Aquesta pandèmia ens ha fet un pols molt fort, però 
ens n’estem sortint. L’any 2020 va ser molt més dur pel que fa a les peticions per ajuts 
socials individuals. El pressupost destinat era d’un milió d’euros, aquest any passat hem 
comptat amb els mateixos diners i per aquest any tenim els mateixos recursos i espero 
que hi hagi un alleugeriment amb les assistències. Això serà senyal que de mica en mica 
tornem a la normalitat.

Les noves tecnologies canvien constantment modernitzant pobles i ciutats. Com 
s’aplica això a Parets?
Durant els darrers anys s’ha impulsat un projecte de millora de la connectivitat d’alta 
capacitat. Comptem amb gairebé 5,3 km de fibra òptica desplegada per tot el municipi.
Aquesta estratègia de millora compta amb dues parts fonamentals: la incorporació de 
tots els equipaments municipals a una xarxa corporativa que garanteixi l’eficiència dels 
serveis, que els millori i que els doni l’oportunitat de créixer, i el desenvolupament d’una 
estratègia de ciutat intel·ligent que disposi d’elements necessaris per a la seva transfor-
mació i projecció cap a solucions urbanes tipus smart city.

Com a regidora dels barris del Sot d’en Barriques i l’Escorxador, què és el que més 
et demanen els vilatans?
És un plaer tenir l’oportunitat de poder xerrar amb els teus veïns i veïnes, Treballar pel 
teu poble és una satisfacció, i saber que les coses que t’han requerit o suggerit es com-
pleixin, encara més. Les demandes més reiterades dels nostres veïns i veïnes són les 
relacionades amb la falta de civisme. Però el més engrescador, per a mi, és cada cop 
que comprovo la vitalitat i el compromís dels nostres conciutadans quan ens proposen 
tantes bones iniciatives i projectes.

En quins projectes esteu treballant actualment en les teves regidories?
M’agradaria començar per agrair tot el suport i l’acompanyament a tot l’equip de profes-
sionals amb qui treballo, són gent que aposta pel progrés, la inclusió social i la millora 
de qualitat dels serveis del nostre municipi. Per la meva part, estic posant tot el meu 
interès i voluntat per aprofundir i millorar al màxim el meu coneixement sobre aquestes 

àrees, per garantir que la meva tasca política dins del marc social i digital sigui tan efectiva 
com sigui possible. Durant aquest darrer any hem incrementat el finançament  del servei 
d’intervenció socioeducativa (Centre Obert). 
Ara, amb el nou contracte, desplegarem serveis preventius per donar resposta a noves 
oportunitats per a la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies. També 
estem treballant en el reglament de drets socials, una eina que donarà compliment als 
principis jurídics en la relació entre l’administració i la ciutadania, en matèria d’objectivitat, 
transparència, proporcionalitat i eficiència dels serveis socials públics. 
Per part de noves tecnologies i innovació, continuem innovant, és decisiu per avançar 
en la millora tecnològica i caminar cap a una transició digital. Continuarem treballant 
transversalment amb diferents àrees de l’Ajuntament; amb Urbanisme hem instal·lat 6 
sonòmetres per al control del soroll; amb Via Pública, la instal·lació de telegestió del reg 
en diferents parcs de la vila i la millora dels sistemes de videovigilància i seguretat a les 
noves dependències policials. 
Com a projectes futurs, millorarem l’APP corporativa amb la integració d’un nou sistema 
d’incidències, queixes i suggeriments, també volem posar en marxa un sistema de trami-
tació de videoconferència per facilitar l’accés del ciutadà a la tramitació administrativa.
D’altra banda, a Participació hem fet una consulta ciutadana sobre la necessitat d’una 
tanca perimetral al parc del Sot d’en Barriques i el procés participatiu sobre la remodelació 
i arranjament de la llera del riu Tenes.
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Sobre la dosi de record contra la covid-19
SALUT  EAP Parets del Vallès

Des del CAP Parets volem dedicar aquest article a parlar 
sobre les dosi de record de les vacunes i resoldre algunes 
preguntes freqüents sobre aquesta dosi que actualment es-
tem administrant pel que fa a la vacuna contra la covid-19.
Conceptes bàsics:
Les vacunes proporcionen informació a l’organisme i el ca-
paciten per poder-se defensar contra una infecció deter-
minada. Amb el temps, els nivells de protecció d’algunes 
d’elles poden començar a disminuir, tot i haver estat admi-
nistrades amb anterioritat amb pauta completa. Per això és 
habitual rebre dosis de record de certes vacunes perquè 
augmenten i prolonguen l’efecte immunitari de la dosi o 
de les dosis inicials administrades. Per exemple, la vacuna 
contra el tètanus és una per les que estan indicades aquestes dosis de record.
I contra la covid-19?
Dades d’assaigs clínics i estudis d’efectivitat amb dades clíniques han demostrat que una dosi de record de la 
vacuna contra la COVID-19 augmenta la resposta immune. A més, ajuda a reduir el risc d’ingressar a l’hospital 
a causa de la malaltia: els darrers estudis internacionals mostren que l’efectivitat de la dosi de record enfront 
l’hospitalització relacionada amb la variant Òmicron és d’un 88%.
Més respostes a preguntes freqüents:
- Es pot combinar una dosi de record d’una marca després de completar la vacunació primària amb una vacuna 
contra la COVID-19 diferent. Els estudis i l’experiència han mostrat que es poden combinar diferents tipus de 
vacunes amb bons resultats.
- L’administració d’aquesta dosi de reforç s’està fent gradualment per franges d’edat. A més, per rebre-la, és 
important que hagin passat els mesos que s’indiquen des que s’està vacunat amb pauta completa. Per poder con-
sultar informació actualitzada en tot moment respecte a aquesta qüestió podeu adreçar-vos al web Canal Salut o 
preguntar al vostre equip de professionals de referència del CAP.
Per tot el que hem explicat, els professionals del CAP animem encaridament tota la població a demanar cita 
per a l’administració de la dosi de reforç de la vacuna. Si teniu alguna incidència a l’hora de programar la cita, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres.

CONSUM

CATALÀ

• Fins al 15 de març, les persones que vulguin fer un 
curs han d’acreditar els coneixements de català amb 
un certificat o bé fent una prova.

• Del 24 al 29 de març s’ha de formalitzar la inscrip-
ció als cursos de català.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 
obre un nou període d’inscripcions per als cursos 
de català del tercer trimestre, amb la incorporació 
d’una oferta extraordinària de cursos intensius de 
90 hores del nivell superior (C2), que s’impartiran en 
línia. Aquests cursos tenen una durada de 4 mesos, 
d’inicis d’abril fins a finals de juliol, i requereixen una 
dedicació d’entre 10 i 12 hores a la setmana.

Abans de formalitzar la inscripció, les persones in-
teressades a fer un curs de nivell C2 han d’acredi-
tar que disposen del certificat oficial del nivell de 
suficiència (C1) emès per la Secretaria de Política 
Lingüística o pel CPNL, o bé hauran de fer una prova 
de col·locació.

L’oferta general d’aquest període d’inscripció conté 
més d’un miler de cursos de tots els nivells, amb un 
70 % en la modalitat presencial.

Totes les persones interessades a fer un curs de ca-
talà, sigui quin sigui el nivell, han d’acreditar el seu 
nivell de català a través de la plataforma d’inscripció 
i tràmits, a la qual es pot accedir a través del codi 
QR que hi ha més avall. Per a això, cal presentar un 
certificat oficial de català o bé sol·licitar una prova 
de col·locació, que és gratuïta. 

Els cursos del tercer trimestre s’inicien el 4 o 5 d’abril 
i finalitzen el 21 o 22 de juny, llevat dels cursos in-
tensius de nivell C2, que acaben a finals de juliol.

Per a més informació, cal adreçar-se a:
Oficina de Català de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler
C. Travessera, 1 – 08150 Parets del 
Vallès
a/e: parets@cpnl.cat
Tel i whatsapp: 677 25 92 74

Oferta extraordinària de cursos del 
nivell C2 de català

307 
Visites

194 
Expedients

52 
En tràmit

142 
Resolts 

73%

3 
Mediacions 

amb Consum

32.885,74 €

Retornats a la 
ciutadania

Balanç 
2021
SCAC

15,46%
Compres a distància

10,31%
Serveis financers

5,67%
Assegurances

5,15 %
Vehicles

21,13% 
Serveis bàsics

13,92%
Telefonia

13,40% 
Viatges

5,15%
Garanties

Tipologia de reclamacions

 Sergi Cercós
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“Si agafem pop com a concepte, la Tipel és la icona 
principal d’àmbit català i espanyol”

El llibre el tenim en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Dins d’aquest recorregut, és important tenir els tres idiomes perquè tingui més cabuda a altres indrets i 
per situar al lloc que li pertoca l’obra d’aquesta fàbrica ,que van fer el 71 el tàndem d’artistes. I fa patxoca 
fer-ho en els tres idiomes. Ha quedat molt bé el disseny final amb la feina d’en Joan Vila.

Has hagut de fer moltes entrevistes?
Sí, jo començo amb aquest tema de la Tipel amb un article al Centre d’Estudis Locals Parietes. Fa 8 
anys que participo a la revista Parietes i és el primer tema que escric. Vaig fer una cerca petita d’articles 
i anys després em vaig posar amb el llibre i vaig entrar a arxius, em vaig ficar a hemeroteques, etc. Has 
de començar a parlar amb persones molt vinculades amb la Tipel, sobretot amb dues persones clau 
com són Arranz-Bravo i Isidor Prenafeta, cap de la Tipel en aquell moment. 

Ja t’interessava el pop art?
En el meu treball de final de màster de la UAB hi havia una opció per fer un treball de la Tipel. En aquell 
moment ja m’hi vaig interessar, amb el pas dels anys vaig buscar més coses i amb aquest encàrrec per 
part de l’Ajuntament ja m’hi vaig ficar directament. 

Per què els autors van triar la Tipel?
La fàbrica estava a Barcelona i s’havien d’expandir. Parets, en els anys 60, es troba en el boom demo-
gràfic de noves indústries i fàbriques als polígons. Isidor Prenafeta decideix obrir una planta a Parets. 
Però, per què aquestes pintures? Era una fàbrica on la gent anava a treballar, però les pintures li donaven 
un toc alegre. Els autors coneixen Prenafeta perquè coincideixen a l’escola de Belles Arts de Barcelona. 
Prenafeta va a l’empresa familiar i al saber que s’havia de fer la fàbrica, Arranz-Bravo i Bartolozzi es 
presenten  a casa de Prenafeta, a Vallvidrera, amb una maqueta. Allò era una idea esbojarrada, però 
l’Isidor Prenafeta l’accepta. L’encàrrec va ser abans del 66 i les pintures finalitzen l’any 71. A partir d’aquí 
es fan ampliacions i restauracions, que és el fil conductor del llibre.  

És una de les obres de pop art més significatives a l’estat.
Sí, si agafem el concepte artístic del pop. Aquí a Catalunya i Espanya va arribar d’una manera diferent. 
Suposo també perquè en aquell moment hi havia una dictadura. Si agafem pop com a concepte, la 
Tipel és la icona principal d’àmbit català i espanyol. Una obra d’aquest tipus en una fàbrica amb tants 
metres quadrats no té relació amb cap obra a escala mundial. Per tant, el llibre situa aquesta fàbrica 
pintada al lloc que li correspon. 

Carles Toribio és historiador de l’art, gestor cultural i crític d’art. És pre-
sident del Centre d’Estudis Locals Parietes de Parets. Ha escrit articles a 
diversos mitjans culturals d’àmbit nacional i internacional i s’ha centrat en 
l’art contemporani a partir dels anys 50 del segle XX. 

Carles Toribio

LA CONTRA

de
març

Ajuntament de
Parets del Vallès

Parets del Vallès

març
tothomde
2022

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

Dimarts 8 de març
10 h Casal de Joves Cal Jardiner
Formació: Salut Mental i Gènere
A càrrec de Maider Quílez.
Adreçat a professionals
Inscripcions a caljardiner@parets.cat 
fins al 4 de març

12.15 h Plaça de la Vila
Lectura manifest institucional

Dimecres 16 de març
18.30 h Biblioteca Can Rajoler
Teixim Feminismes: 
Endinsem-nos en les aportacions de 
la segona onada dels feminismes
A càrrec de Sílvia Carrillo
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 20 de març
18.30 h Teatre Can Rajoler
Teatre: Les dones de la meva vida 
amb Elena Gadel i Marta Robles
Compra d’entrades a 
espectacles.parets.cat

Dissabte 26 de març 
Marxa Violeta
A les 10 h Sortida des del Casal de 
Joves Cal Jardiner
Caminada popular per la igualtat amb 
el suport de la CAM.
Al final del recorregut, Vermut musical 
a Cal Jardiner, amb la col·laboració de 
CEM Maria Grever
Donatiu mínim: 1 €. Els ingressos es 
donaran a l’Associació Candela, Acció 
Comunitària i Feminista
Inscripcions al Casal de Joves Cal 
Jardiner del 14 de febrer al 24 de març.

Diumenge 27 de març
17 h Teatre Can Rajoler
Pel·lícula: Tiempos de deseo, de 
Raquel Marques
Amb col·loqui posterior amb la 
directora. Activitat gratuïta.
Entrades a espectacles.parets.cat

Del 8 al 31 de març 
Biblioteca Can Butjosa 
Exposició de contes per la igualtat.
Biblioteca Can Rajoler 
Exposició de llibres sobre la temàtica.

 

La programació de les activitats està 
condicionada a l’evolució de la pandèmia 
de covid-19.

Activitats a les 
biblioteques

PROGRAMACIÓ

Dimarts 1 de març
18 h casal de Joves Cal Jardiner
Presentació institucional de la 
campanya Març de Dones i inauguració 
del servei Punt Lila
Exposició Dones Grans, Grans Dones
De l’1 al 8 de març al Casal Asoveen
Del 10 al 17 de març al Casal Ca N’Oms
Del 18 al 25 de març al Casal Sant Jordi

Diumenge 6 de març
De 9 a 14 h Exterior Can Jornet 
Espai CampoAmor
9 h. Mindfulness pel benestar emocional
a càrrec d’Isabel Erill
10.30 h Ioga amb The Nomad Yoga
11.30 h Brunch per a les participants
12 h. Taller sobre cicle menstrual i salut 
sexual amb perspectiva de gènere, a 
càrrec de Maider Quilez
13 h Contes per a adultes: De fades, 
fetilleres i heroïnes amb Merche 8A
Espectacle Les Altres a càrrec de Les 
Pedettes Varietés
Inscripcions fins al 3 de març a 
caljardiner@parets.cat. Places limitades


