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Parets s’uneix en contra de la guerra d’Ucraïna
Durant el mes de març, Parets s’ha unit en contra de la guerra d’Ucraïna amb diverses accions de protesta: la lectura d’un manifest de suport al poble ucraïnès, cinc
minuts de silenci a la plaça de la Vila i la recollida de material solidari per enviar al país en guerra. L’Ajuntament ha començat els tràmits per ser municipi acollidor a
través del Fons Català de Cooperació i ha creat una pàgina web on es pot trobar tota la informació sota el títol ‘Ajuda a Ucraïna’. També es va presentar en la sessió
de Ple ordinari una moció de totes les forces polítiques representades a l’Ajuntament. Pàgs. 12 i 13

Consell
d’Alcaldies
a Parets

Primera fase del Pressupostos
projecte del riu participatius
Tenes
per a joves

Pàg. 4

Pàg. 10

Setmana de la Salut

Amb motiu de la Setmana de la Salut, el municipi acull una desena d’activitats relacionades amb els hàbits saludables i el benestar. Hi haurà campanyes informatives al carrer,
exposicions de llibres i la representació d’una obra de teatre. Pàg. 6

Pàg. 15

Sant Jordi

Parets del Vallès celebra la diada de Sant Jordi amb activitats per a tothom. La jornada
inclou les tradicionals parades de flors i llibres, diversos tallers, un programa especial de
RAP 107 en directe, un trencaclosques gegant i el piromusical dels Diables. Pàg. 3

Entrevistem Jaume Anfruns

Poeta i escriptor paretà

SERVEIS

31 de març de 2022

APUNTA’T
L’agenda d’activitats està condicionada a l’evolució de la pandèmia
i a les mesures que es puguin prendre per evitar-ne la transmissió
ABRIL
Durant tot el mes
-A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors.
-A la Biblioteca Can Rajoler, XXV Concurs de punts de llibre. Tema: “Harry
Potter” amb motiu del 25è aniversari de la publicació del primer llibre
de la saga de l’autora JK Rowling.
Divendres 1 abril
-De 17.30 a 19.30 h, a Can Jornet, curs d’horticultura ecològica i jardineria sostenible (i dies 8, 22 i 29).
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, Canta parets! a càrrec de l’alumnat
que no hi va participar a la Festa Major d’Hivern.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: Els robots a l’espai. Adreçada a grups familiars, amb nens a partir de 6 anys.
-De 10 a 13 h, a l’Asoveen i a l’espai natural de Gallecs, curs d’iniciació a
la marxa nòrdica per a gent gran. Inscripció prèvia als Casals Municipals
de Gent Gran o per whatsapp al 691 367 695. Més sessions: 6 maig i
3 de juny.

I per tal de posar sentit a l’entrellat,
ordenar el nombre de síl·labes
i posar harmonia en accents, punts i comes.
I amb catorze versos quedar versificat,
un mereixedor sonet per a les meves filles.
Més resten per fer nous poemes en el quadern.
Josep Bernal Piqué

TELÈFONS D’INTERÈS

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

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis
Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis
Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 573 73 00
Voluntaris de Protecció Civil
626 646 822
RAP 107. Ràdio Parets
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada

Dimarts 5 abril
-A les 18 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Story time: The Trip to Panama,
a càrrec de Cambridge School.
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes, per a nens
de 0-3 anys. Cal inscripció prèvia.
Dimecres 6 abril
- Farmàcies al carrer! Dins la Setmana de la Salut de 2022. D’11 a 13 h,
al mercat setmanal del Camp de les Peces, carpa informativa sobre la
protecció de la llum solar a càrrec de la Farmàcia del Poble.
-A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Descobreix l’art, a càrrec
d’Iris Paris.

Divendres 8 abril
-Farmàcies al carrer! Dins de la Setmana de la Salut 2022. D’11 a 13
h, al Sot d’en Barriques, carpa informativa sobre els nivells de tensió,
colesterol i sucre, a càrrec de la Farmàcia Alegria.
-A la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició La Segona
República a Parets del Vallès, fins al 24 d’abril.
-A les 19 h, al parc la Linera, acte commemoratiu del 91è aniversari de
la proclamació de la II República.
-A les 21 h, a l’Observatori Josep Mauri, sessió d’astronomia per a adults
dedicada a Mart, amb observacions de la Lluna, la nebulosa d’Orió i les
Plèiades. Adreçada a públic adult a partir dels 16 anys.
Dissabte 9 abril
-De 10 a 13 h, al Sot d’en Barriques, Jornada d’activitat física per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, amb pilates, body combat,
steps i zumba. Dins la Setmana de la Salut 2022. Col·laboradors: Gimnàs
Parets, BDIR Parets, Gesafit Gym i Nexes Pilates.
Dijous 10 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gemma G. Vilardell.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Una dent sota el
coixí, a càrrec de Poca Cosa Teatre. Organització: Rialles Parets.
Dissabte 9 abril
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i
cançons a càrrec de Caro von Arend.
Dimarts 19 abril
-A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Butxaca de clàssics, a
càrrec de Nil Nadal.
Dimecres 20 abril
-A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Teixim feminismes, a càrrec
de Silvia Carrillo.
Divendres 22 abril
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, curs d’horticultura ecològica i
jardineria sostenible.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de Literatura Infantil i
Juvenil: Contes LGTBI.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del llibre 20 oficis, 20
records, de Jaume Anfruns.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: Apol·lo
7, l’última vegada que vam anar a la lluna, de moment.
Dissabte 23 abril
-Tot el dia, a la plaça de la Vila, Diada de Sant Jordi.

Tota l’agenda al web www.parets.cat

93 573 98 59
Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i
Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja
(Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas
(Eixample)
93 573 71 01
Farmàcia-Ortopèdia
Alegria (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
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La ploma es sadolla d’escriptura,
i amb bon ànim s’esdevenen moments
per plasmar i memoritzar fets sorprenents.
Segueixo escrivint. Res no m’atura!

Dilluns 4 abril
-Del 4 al 10 d’abril, a les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler, exposicions de llibres sobre la salut i la vida natural, dins de la Setmana de
la Salut 2022.
-Del 4 al 10 d’abril dins de la Setmana de la Salut, entrega de kits dentals
a l’alumnat de 1r de primària de totes les escoles de Parets, en el marc
de la campanya Dents fortes i sanes de la Generalitat de Catalunya.
-Farmàcies al Carrer! Dins la Setmana de la Salut 2022:
D’11 a 13 h, al mercat setmanal de Can Berenguer, carpa informativa
sobre la protecció de la llum solar a càrrec de la Farmàcia Isern, dins de
la Setmana de la Salut 2022.
D’11 a 13 h, a la cruïlla av. Catalunya-Monistrol, carpa informativa sobre
protecció del sol, nutrició i prevenció de la caiguda del cabell, a càrrec
de la Farmacia Dacil Pérez Fleitas.
-A les 19 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation group in english,
a càrrec de l’Elena Calvo.

PARETS AL DIA

En plena satisfacció i pel ben entès,
en rebre un quadern per ma complaença
optar en reconeixença d’haver fet lloança
per escriure’l com a quadern de poemes.

Diumenge 3 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre El pes d’un cos,
de Victoria Szpunberg, dins de la Setmana de la Salut 2022.

Dijous 7 d’abril
-Programa especial de ràdio a l’emissora RAP 107, dins la Setmana de la
Salut 2022. Xerrada amb Pablo Pastor, metge de Parets, sobre els efectes de la pandèmia de covid-19. Tot seguit, entrevista a Sonia Palacios,
nova referent de Benestar Emocional del CAP Parets.
-De 17 a 19, al CAP Parets, trivial d’hàbits saludables.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte per celebrar el
39è aniversari de la biblioteca.

EQUIP DE GOVERN
PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde. Via Pública; Serveis Urbans; i Relacions Institucionals
Francesc de la Torre Escobar
2n tinent d’alcaldia
Regidor de Seguretat Ciutadana;
Cultura; Turisme i Promoció
de la Vila; i Coordinació de Barris
Antoni Fernández Arimón
3r tinent d’alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica;
Ocupació; Empresa i Indústria;
i Formació
Alejandro Villena Urbaneja
4t tinent d’alcaldia
Regidor d’Esports; i Mobilitat
O’hara Valdivia Rojas
Regidora d’Economia i Hisenda;
Serveis Generals; Recursos
Humans; Comerç; i Consum
Laura Lozano Carrasco
Regidora d’Equipaments;
Benestar Animal; Atenció
Ciutadana; Igualtat-Feminisme;
Transparència; i Arxiu
Maria Gorina Mollar
Regidora de Joventut; Gent
Gran; Cooperació; i LGTBITransversalitats

Sumem Esquerres a Parets
Casandra Garcia Rodríguez
Vicealcaldessa i 1a tinenta
d’alcaldia
Regidora d’Educació;
Comunicació; i Salut
Rosa Martí i Conill
5a tinenta d’alcaldia
Regidora d’Urbanisme;
Medi Ambient; Habitatge;
Salubritat Pública;
i Patrimoni Cultural
Gemma Garcia Galindo
Regidora de Drets Socials;
Innovació i Participació
REGIDORS/ES SENSE
DELEGACIÓ
Ara Parets-ERC
Jordi Seguer Romero
Kènia Domènech Àlvarez
Montserrat Folguera Sans
Carme Herrero Endrino
Joan Martorell Mompart
Parets per la República
Neus Jordà Fernandez
Ciutadans
Manuel Losada Seivane
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BUS URBÀ

Un quadern en blanc

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

DEIXALLERIA

L’ALTAVEU

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

VOLUMINOSOS
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Recollida de
voluminosos,
tots els dimarts i
dijous (gratuït)
Aparells elèctrics, plàstic, metall, matalassos,
joguines, palets,
armaris, portes,
fustes i taulons,
mobles vells,
sofàs i tot tipus
d’andròmines.
Cal trucar abans al
93 573 88 88

ACTUALITAT

31 de març de 2022

3

Parets programa més d’una desena d’activitats per la diada de Sant Jordi
Es faran tallers, lectures de contes, parades de llibres i flors, presentacions literàries, un receptari per dracs i un trencaclosques gegant, entre d’altres

Il·lustracions: Gerard Martí Figueroa, Alba Ginesta i M. Josep Figueroa Naqui

Parets del Vallès celebra la diada de Sant Jordi d’enguany
amb una desena d’activitats per a tots els públics. La jornada comptarà, entre altres, amb les tradicionals parades,
diversos tallers, un programa especial de ràdio, un trencaclosques gegant i el piromusical dels Diables.
L’Ajuntament de Parets donarà el tret de sortida la vigília,
el 22 d’abril, quan la Biblioteca Can Butjosa acollirà un
club de lectura de contes LGTBI i Jaume Anfruns presentarà el seu nou llibre, 20 oficis, 20 records, al Teatre
Can Rajoler. La jornada de Sant Jordi, el 23 d’abril, estarà
plena d’activitats. Entre les més destacades, les parades
de llibreries i floristeries amb tallers de manualitats temàtiques que ensenyaran a fer roses de paper i punts de
llibre sobre la diada.
Per la programació del matí de Sant Jordi, la ràdio municipal de Parets, RAP 107 FM, farà una emissió especial
en directe des de la plaça de la Vila; les biblioteques locals, activitats familiars al voltant dels dracs; el centre
Kids&Us, manualitats de punts de llibre; l’associació Ara
Sarau muntarà un trencaclosques gegant; i la Residència
Pedra Serrada mostrarà les seves manualitats i roses.
Els actes de la tarda estaran precedits per l’espectacle
familiar Princeses, dracs, cargols i altres animalons, a
càrrec de la companyia teatral Patawa. Posteriorment, el
punt final el posarà Diables Parets amb una representació
de la llegenda de Sant Jordi amb la temàtica de la música
catalana i el tradicional piromusical de la Bèstia.
Alhora, el municipi acollirà la presentació dels llibres
Democràcia. Un procés històric de llibertat, de Joan Sala
Vila i Convergencia (vol. II de la trilogia Hijos de un Dios
Mayor), de José Luis Barca. A més, es col·locaran taules
contra el càncer al carrer Sant Antoni, a l’avinguda Catalunya i a la rotonda Pau Casals, per part de l’entitat Parets
Contra el Càncer.
Després de l’èxit de l’any passat, l’Ajuntament tornarà a
unir les escoles, les biblioteques, els artistes visuals i els
restaurants del municipi per confeccionar l’innovador i
exitós projecte del receptari culinari per a dracs, enguany,
centrat en “enredar els dracs afamats del món”.

Imatge d’arxiu de la plaça de la Vila per Sant Jordi amb parades de llibres i flors

Imatge d’arxiu d’una parada de llibres

Imatge d’arxiu d’una parada de llibres

SANT JORDI
2022

Els escolars de Parets faran un
recull de receptes inventades per
embotir el drac i evitar que es mengi
ningú.
Els infants confeccionaran els menús
i els embolcalls, els artistes visuals de
Parets els il·lustraran i a finals de maig es
durà a terme una exposició dels dibuixos a
cada escola.

GIRA FULLS
Ens agrada llegir
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ACTUALITAT
I TAMBÉ...

Parets redueix l’atur en 200 persones durant l’últim any

31 de març de 2022

El Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental es reuneix
a Parets amb el conseller Joan Ignasi Elena García

Les dades publicades per l’Observatori de Mercat
Laboral del Vallès Oriental respecte a l’atur a Parets
fins el mes de febrer són favorables: s’ha reduït en
200 persones durant l’últim any. El mes de febrer,
l’atur ha baixat respecte al mes de gener i continua a la baixa com en els mesos anteriors. La taxa
d’atur se situa en el 9,06% en el mes de febrer. Les
dades d’atur registral del mes situen el nombre de
persones aturades en 835. La taxa al municipi és
un 1,59% inferior a la mitjana del Baix Vallès, que
actualment és d’un 10,65%, i 1,04% per sota de la
del Vallès Oriental, que és d’un 10,10%.

Obres de la xarxa de servei d’aigua del
carrer de Montserrat

El passat dilluns, 14 de març, van començar les
obres de renovació de la xarxa del servei d’aigua
del carrer de Montserrat, afectant els vianants a
nivell de vorera. L’obra es divideix en dos trams i
s’estima que el temps d’execució serà de cinc setmanes; primer es farà el tram que va de la meitat
del carrer de Montserrat cap al carrer d’Alfons XIII
i, posteriorment, el segon tram, que va de la meitat
del carrer de Montserrat a l’avinguda de Casanoves.
Durant l’execució de cada tram no estarà disponible
la zona d’aparcament corresponent a l’àrea afectada, però sí la resta del carrer.

Ajuts del lloguer per a majors de 65 anys

La Generalitat ha fet públiques les bases per optar als ajuts al pagament del lloguer en règim de
concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la
permanència en un habitatge en règim de lloguer a
persones de 65 anys o més grans.
La subvenció va adreçada a persones titulars d’un
contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili
habitual i permanent al territori de Catalunya i que,
a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys
o més.

Reunió del Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental a la Sala Basart Cooperativa a Parets del Vallès el 3 de març

El passat 3 de març es va dur a terme una reunió del Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental, presidida per l’alcalde
de Parets, Francesc Juzgado; el conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena Garcia; i el president del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, Emilio Cordero. La Sala Basart Cooperativa de Parets del Vallès va acollir l’acte, al qual hi
van assistir alcaldes de la zona amb els caps de policia
dels municipis corresponents, per exposar la preocupació
creixent a la comarca sobre alguns actes incívics com els
botellots, les ocupacions d’habitatges o els ciberatacs a
la policia local. El conseller d’Interior va prendre el compromís de tornar en uns mesos per valorar com evoluciona
la situació.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va fer una valoració
positiva de la reunió: “ha sigut una trobada que s’estava
demanant des del Consell Comarcal, per poder transmetre al conseller totes les inquietuds i les problemàtiques
que ens trobem a la comarca. Ha estat molt receptiu, ha
agafat compromisos i ens ha donat alguna primícia com

la contractació anual de 800 mossos d’esquadra”.
El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, va afirmar que “la manera de treballar és estar a prop dels llocs,
per palpar la realitat i, com sempre diem, la seguretat és
proximitat. Això és el que m’ha fet venir a una reunió amb
els alcaldes del Vallès Oriental”. “Abans de Nadal ens van
explicar els problemes que hi havia als polígons, s’ha fet
una intervenció molt important per part del Servei Català
de Trànsit que ha permès disminuir molt el problema. Som
conscients que el treball que s’ha fet ha permès resoldre
una part del problema, però hem d’estar amatents”, va
afegir el conseller.
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Emilio Cordero, va parlar del desenvolupament de la trobada
i de les peticions dels alcaldes: “sobretot li hem demanat
un treball coordinat per resoldre la qüestió dels botellots
als polígons. Altres problemes que han sorgit són les ocupacions que tenim, que a vegades són de necessitat, però
d’altres són delinqüencials”.

Nova plantació d’arbres Entrega de diplomes del curs a Recanvis Gaudí
al municipi
Parets serà un poble més verd amb la plantació
de 80 arbres nous de diferents espècies

Entrega de diplomes de superació del curs de recanvista a Recanvis Gaudí que ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Parets, a través de l’SLOP

Plantació de nou arbrat a Parets del Vallès

S’ha iniciat la plantació de nou arbrat a diferents zones
del municipi. Amb la plantació d’aquests 80 primers nous
arbres s’implementa l’aposta de l’Ajuntament per un municipi més verd i sostenible.
Entre d’altres espècies, hi ha varietats de Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, Liquidambar styraciflua, Celtis australis, Gingko biloba, Hibiscus syriacus. S’estan plantant a
zones com l’avinguda d’Espanya amb Pedra del Diable, a
la rotonda de l’entrada de l’avinguda de Francesc Macià,
l’entorn de la Residència Pedra Serrada, als pàrquings del
cementiri i la petanca, i als carrers de Girona, Sant Jaume, Badalona, Mestral, Garbí, Comte de Montemolín o al
correcans de Víctor Català.

El dia 18 de març es va fer l’entrega dels diplomes als
alumnes que van superar el curs de recanvista. El curs va
començar el mes de febrer, després de la signatura d’un
conveni entre l’Ajuntament de Parets, a través de l’SLOP,
amb l’empresa Recanvis Gaudí. És un conveni que oferia
una formació professionalitzada i específica que ha permès als alumnes fer pràctiques. Dels joves que s’hi van
apuntar, sis es quedaran a treballar a Recanvis Gaudí, amb
un contracte de feina que comença d’immediat.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va explicar que “és
la formació concreta pel tipus de treball i de perfils que
necessiten de treballadors per incorporar. Ha sigut un èxit.
Nou persones han fet la formació i hi ha sis que l’empresa
se les queda amb contracte. És una demostració de la importància que té aquesta col·laboració amb pràctiques”.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, va valorar la iniciativa:

“estem molt contents de poder contribuir al fet que jovent
del municipi trobi feina i es formi en aquestes tasques
que són tan específiques. Són professions que penso que
s’estan perdent una mica; per tant, és important retrobar-nos amb aquest tipus de feina i formar els joves en
les necessitats dels mateixos industrials”.
L’opinió positiva dels alumnes
Els alumnes van valorar el curs de recanvista i l’aprenentatge adquirit molt positivament. David Carvajal va explicar que “el curs ha anat molt bé, hem pogut descobrir
l’ofici de recanvista. Des de petit sempre m’ha agradat el
món del motor. Només veient les instal·lacions, t’adones
que és una empresa que aposta en innovació”. Un altre
dels alumnes, Jonatan Ortega, va confessar que “està
molt content i té ganes de començar a treballar”.
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Les Regidories de Barri tornen a la presencialitat a l’abril
Després de l’aturada de les reunions presencials a causa
de la pandèmia de la covid, els regidors i les regidores de
barri tornaran a rebre a la ciutadania de forma presencial
si ho desitgen. L’objectiu d’aquestes trobades és conèixer
de primera mà les necessitats específiques, demandes o
la problemàtica de cada barri en la veu de les persones
que hi viuen. L’atenció presencial als barris corresponents
començaran la setmana del 4 d’abril.
Cada barri de Parets compta amb un regidor o regidora de

referència a qui també es poden fer arribar suggeriments,
propostes o comentaris sobre el seu entorn, a més del coordinador de les Regidories de Barri, Francesc de la Torre
i de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado.
Amb les Regidories de Barri, el govern municipal reafirma
la seva voluntat d’escoltar les veïnes i veïns de Parets per
tal d’intentar resoldre aquells problemes que els inquieten o d’escoltar les seves idees per millorar el municipi. A
més, l’atenció personalitzada permet agilitzar la resposta

a les demandes que es donen en cadascun dels barris, i
garanteix una major eficàcia en la resolució de les necessitats de les paretanes i els paretans.
Alhora, el compromís de l’equip de govern és fomentar
la proximitat entre l’administració i la ciutadania per crear espais de diàleg constants, i impulsar la col·laboració
entre el veïnat per millorar la convivència i l’espai públic.
En aquesta nova etapa, els horaris d’atenció i els espais
de referència seran els següents:

REGIDORIES DE BARRI
Francesc Juzgado
Alcalde de
Parets del Vallès

Francesc de la Torre
Coordinador
Regidories de Barris

“Aproﬁto per agrair a veïns i veïnes,
treballadors/ores i regidors/ores de
barri per haver-se adaptat a la
situació de pandèmia i per haver-ne
atès les necessitats.”

T’escoltem

Casandra García

Toni Fernández

Lloc:

Lloc:

Horari:

Horari:

casandragarcia.barri@parets.cat

tonifernandez.barri@parets.cat

Alejandro
Villena

Rosa Martí

O’hara Valdivia

Lloc:

Lloc:

Lloc:

Horari:

Horari:

Horari:

“Reprenem la presencialitat, que ens
permetrà coneixer encara millor les
necessitats i inquietuds dels nostres
veïns i veïnes.”

Eixample Central

Casal gent gran Sant Jordi
dimarts de 19 a 20 h

Barri Antic

Can Roura, Sardana
i Estació

Casal ASOVEEN
dilluns de 19 a 20 h

Oﬁcina d’Urbanisme
dilluns de 17 a 18 h

Cal Jardiner,
Cerdanet
i Can Riera

Casal Cal Jardiner
dilluns de 19 a 20 h

Can Butjosa, Salut
i Riera Seca

Casal Can Butjosa
dimecres de 17.30 a 18.30 h

alejandrovillena.barri@parets.cat

rosamarti.barri@parets.cat

oharavaldivia.barri@parets.cat

Laura Lozano

Maria Gorina

Gemma Garcia

Lloc:

Lloc:

Lloc:

Horari:

Horari:

Horari:

Can Berenguer
i Espai Central

Local plaça Dr. Trueta
dilluns de 19 a 20 h
lauralozano.barri@parets.cat

Camp de les Peces,
Horts Rector
i Can Fradera

Ajuntament
dimarts de 19 a 20 h
mariagorina.barri@parets.cat

Sot d’en
Barriques
i Escorxador

Escola Pau Vila
dimarts de 19 a 20 h
gemmagarcia.barri@parets.cat
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Actualització en l’ús de Parets celebra la Setmana de la Salut amb més
d’una desena d’activitats al municipi
desfibril·ladors
Tots els agents del cos de policia han fet una
setmana de formació en l’ús dels DEA

Formació sobre l’ús de desfibril·ladors

La Policia Local ha dut a terme aquest mes una formació
en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). Tots
els agents del cos policial han fet un curs d’actualització
per si han d’intervenir en una emergencia en la qual s’hagi
d’utilitzar l’aparell. La formació ha tingut una durada de
5 hores i hi ha participat tota la plantilla, inclosos els
auxiliars administratius.
Els DEA són aparells electrònics portàtils que diagnostiquen
i tracten l’aturada cardiorespiratòria, i permeten dur a
terme una descàrrega elèctrica sobre el cor d’una persona
en aturada cardiorespiratòria minuts abans que arribi l’ajut
professional. La possibilitat d’utilització d’un DEA abans
de l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
redueix a la meitat les complicacions per aturada cardíaca.
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de
mort en el món occidental i, entre aquestes, destaca la
mort sobtada cardíaca.
L’Ajuntament de Parets va instal·lar el passat desembre un
desfibril·lador a cada casal d’avis del municipi. D’aquesta
manera, actualment n’hi ha al Casal Ca n’Oms, al Casal
Sant Jordi i al Casal Asoveen.

L’alcalde i la vicealcaldessa de Parets durant la presentació de la Setmana de la Salut

Parets del Vallès acull una desena d’activitats innovadores amb motiu de la primera Setmana de la Salut que se
celebra al municipi amb actes del 3 al 10 d’abril. Dins
de la setmana de la salut, el consistori també tindrà el
projecte Parets Sense Fum enviant als centres educatius
i a les entitats del municipi un Manifest per adherir-se a
la campanya enfocada als infants el municipi. El tret de
sortida de la setmana el donarà l’obra de teatre El pes
d’un cos de Victoria Szpunberg que s’estrenarà al Teatre
Cal Rajoler el 3 d’abril a les 18.30 h, la temàtica de la
qual serà la salut mental. L’endemà, s’organitza una carpa
informativa sobre la protecció de la llum solar durant el
matí al mercat setmanal de Can Berenguer, a càrrec de la
Farmàcia Isern; a davant de l’Escola Vila Parietes també
hi haurà instal•lada la carpa de 15 a 17 h, a càrrec de
la Farmàcia Dacil Pérez Fleitas. Parets organitzarà més
carpes informatives sobre salut el 6 i 8 d’abril, d’11 a 13
h: per una banda, una altra sobre la protecció de la llum
solar, al mercat setmanal del Camp de les Peces, a càrrec

del 4 al 10 d’abril 2022

SETMANA
de la SALUT
TEATRE

PROGRAMA ESPECIAL RÀDIO

Diumenge 3 d'abril a les 18.30 h
Teatre Can Rajoler
El pes d'un cos, de Victoria Szpunberg
(temàtica: salut mental).

Dijous 7 d'abril (Dia Mundial de la Salut)
A les 10 h, a l’emissora RAP 107, xerrada amb
Pablo Pastor, metge de Parets, sobre els
efectes de la pandèmia de covid-19.
Tot seguit, entrevista a Sonia Palacios, nova
referent de Benestar Emocional del CAP Parets.

FARMÀCIES AL CARRER
Dilluns 4 d'abril d’11 a 13 h,
al mercat setmanal de Can Berenguer
carpa informativa sobre la protecció de la llum
solar a càrrec de la Farmàcia Isern.
D’11 a 13 h, a la cruïlla d’av. Catalunya i carrer
Monistrol, carpa informativa sobre protecció
del sol, nutrició i prevenció de la caiguda del
cabell, a càrrec de la Farmacia Dacil Pérez.
Dimecres 6 d'abril d’11 a 13 h,
al mercat setmanal del Camp de les Peces
carpa informativa sobre la protecció de la llum
solar a càrrec de la Farmàcia del Poble.
Divendres 8 d'abril d’11 a 13 h,
al Sot d'en Barriques
carpa informativa sobre els nivells de tensió
arterial, a càrrec de la Farmàcia Alegria.

CAMPANYA DENTS FORTES
I SANES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

Entrega de kits dentals a l’alumnat de 1r de
primària de totes les escoles de Parets.

TRIVIAL HÀBITS SALUDABLES
Dijous 7 d'abril de 17 a 19 h
CAP Parets (Sot d’en Barriques)
Trivial, amb diferents categories: condició
física, esports, jocs, reptes, expressió corporal
i hàbits saludables.

JORNADA ACTIVITAT FÍSICA
Dissabte 9 d'abril de 10 a 13 h,
al parc del Sot d’en Barriques
Jornada commemorativa del Dia Mundial de
l'Activitat Física, amb pilates, body combat,
steps i zumba.
Col·laboració:
BDIR Parets · Gesafit GYM · Gimnàs Parets · NEXES

EXPOSICIÓ DE LLIBRES
Tota la setmana, a les biblioteques Can
Butjosa i Can Rajoler, exposicions de llibres
sobre la salut i la vida natural.

de la Farmàcia del Poble; i per l’altra, una sobre els nivells
de tensió arterial, al Sot d’en Barriques, a càrrec de la
Farmàcia Alegria.
El 7 d’abril es realitzarà un joc de Trivial amb la temàtica
d’hàbits saludables al Sot d’en Barriques, de 17 a 19 h,
organitzat pel CAP de Parets. El joc girarà al voltant de
les categories de condició física, de l’esport, de jocs, de
reptes, d’expressió corporal i d’hàbits saludables. Pel que
fa a les escoles del municipi, totes elles rebran l’entrega
de kits dentals per l’alumnat de 1r de primària en el marc
de la campanya Dents fortes i sanes de la Generalitat
de Catalunya. I, coincidint amb el dia de l’activitat física, s’obriran al públic activitats de pilates, body combat,
steps i zumba per a totes les edats a càrrec de quatre
gimnasos del municipi, al parc del Sot d’en Barriques el 9
d’abril, de 10 a 13 h.
La ràdio local de Parets també dedicarà un programa a
la temàtica el 7 d’abril, coincidint amb el Dia Mundial de
la Salut.
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Èxit de participació a les activitats del Març de Dones a Parets del Vallès
El mes de març ha estat dedicat a les dones, amb més d’una desena d’actes i activitats que han tingut una bona acollida al municipi

Lectura del manifest institucional

La Marxa Violeta del 2022, una caminada popular per la igualtat que organitza l’Ajuntament

L’Espai CampoAmor a la sala Basart Cooperativa

El Punt Lila del Casal de Joves Cal Jardiner

Mindfulness a l’Espai CampoAmor

Èxit de participació al conjunt d’activitats programades
per l’Ajuntament de Parets amb motiu de la celebració
del Dia Internacional de les Dones, la divuitena edició del
Març de Dones. La celebració té per objectiu sensibilitzar
i prevenir la discriminació per raons de gènere.
L’origen de la commemoració del 8 de març neix arran de
diferents fets que van convulsionar la societat de finals
del segle XIX i principis del XX: la vaga de les obreres
tèxtils nord-americanes de 1857, l’incendi de la fàbrica
Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company, de Nova
York, el dia 25 de març de 1911, on van morir 142 obreres
que l’any anterior havien mantingut una important vaga
per demanar millors condicions laborals.
L’1 de març es va fer la presentació institucional de la
campanya al Casal de Joves Cal Jardiner i del servei Punt
Lila. La regidora d’Igualtat i Feminisme, Laura Lozano, explica: “El Punt Lila és un servei especialitzat, d’informació,
sensibilització, assessorament i atenció sobre les agressions sexuals, que es prestarà 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 va començar l’1 de
març amb l’obertura de l’exposició Dones grans, grans dones, que es va fer itinerant i es va poder veure als casals
de gent gran. De l’1 al 8 de març es va poder 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 van
poder visitar les dues exposicions a les biblioteques de la
vila. La Biblioteca Can Butjosa, per la seva banda, va fer
una exposició de contes per la igualtat i Can Rajoler en va
fer una altra sobre la mateixa temàtica.
Teatre, tallers i música en clau femenina
Entre les activitats programades destaquen la del 6 de
març amb l’Espai Campoamor a la sala Cooperativa, on
es va fer un taller de mindfulness pel benestar emocional
a càrrec d’Isabel Erill; ioga amb The Nomad Yoga; un taller del cicle menstrual i salut sexual amb perspectiva de
gènere a càrrec de Maider Quílez; creació de contes per
a adultes amb Merche 8A; i, finalment, l’espectacle Les
Altres a càrrec de Pedettes Varietés.
El 8 de març, a les 12.15 h, la sala d’exposicions de Can
Rajoler va acollir la lectura d’un manifest institucional,
com és tradicional al municipi. El mateix dia, a les 10 h,
es va fer un taller sobre salut mental i gènere al Casal de
Joves Cal Jardiner, amb Maider Quílez. El dimecres, 16 de
març, es va fer a la Biblioteca Can Rajoler la segona sessió
del Teixim Feminismes, dedicada a la segona onada dels
feminismes, amb Sílvia Carrillo.
A més, el 20 de marc, Elena Gadel i Marta Robles van
protagonitzar al Teatre Can Rajoler Les dones de la meva
vida i el 26 de març es va tornar a fer la caminada per la
igualtat amb el suport de la CAM, la Marxa Violeta, amb
sortida des del casal de joves.

Segona sessió de ‘Teixim feminismes’ a la Biblioteca Can Rajoler

Espectacle musical ‘Les dones de la meva vida’

Classe de ioga a l’Espai CampoAmor
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S’inaugura el nou Centre d’Imatge Personal Sara Fernández Luque
S’inaugura a Parets del Vallès un nou centre d’imatge personal. Sara Fernández Luque és el nom del nou Centre
d’Imatge Personal que s’ha obert a l’avinguda de Catalunya, número 237. L’acte es va fer el divendres 4 de març
i hi va acudir el govern local.
El centre és unisex i hi treballaran, de moment, a més
de Sara Fernández, dues persones més. La impulsora del
negoci, Sara Fernández, explica a RAP 107 que “la idea
la tenia des de fa tres o quatre anys, ja que actualment
treballava des de casa com a autònoma i ara he pogut
fer el salt. He valorat molt el lloc i crec que aquest és un
espai privilegiat per la seva situació”, afegeix Fernández.
“Fem la manicura, la pedicura, la perruqueria i tota varietat d’estètica. Es podrà venir a l’establiment i sortir amb
tot o quasi tot fet”, afirma Fernández, que assegura que
inicia l’activitat amb il·lusió i l’agenda plena. Els horaris
d’obertura són de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16
a 20 h i de 8 h a 13 h el dissabte.
Inauguració del nou Centre d’Imatge Personal Sara Fernández Luque divendres 4 de març a l’avinguda de Catalunya, número 237

L’Ajuntament de Parets instal·la plaques solars a l’Escola Municipal Pau Vila
L’Ajuntament de Parets ha presentat aquest mes el projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica al claustre de professors de l’Escola Municipal Pau Vila. El projecte consisteix en instal·lar 88 panells solars de 30 kw de
potència i projecta un estalvi anual en energia elèctica de
6.000 euros. Les obres s’iniciaran les properes setmanes
i la finalització està prevista aquest estiu.
L’electricitat generada servirà per a l’autoconsum de
l’escola, però tota l’electricitat produïda i no consumida
passarà a la xarxa elèctrica. És a dir, quan es produeixi
més energia de la que es consumeixi, l’excés de producció tornarà automàticament a la xarxa i quedarà registrat al comptador. Així, cada mes, la companyia elèctrica
facturarà el balanç entre l’energia consumida i l’energia
subministrada a la xarxa. D’aquesta manera, la factura
de l’escola podria quedar a zero i, a més, compensar el
consum d’altres equipaments municipals; en aquest cas,
per proximitat, se’n beneficiaria l’Escola Bressol Municipal
El Cirerer.
Presentació a l’Escola Municipal Pau Vila del projecte per instal·lar plaques solars

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.

REPTE DE MARÇ: l’aigua
Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i alhora la higiene de totes
les persones.

Què podem fer?
A casa

A l’escola

• Dutxar-nos en lloc de banyar-nos.

• Cartells de conscienciació. Difusió a través

• Escombrar abans de fregar.

d’Instagram.

• Utilitzar l’aigua freda de la dutxa (acumu-

• No malgastar l’agua per rentar les mans,

lar-la en un cubell i utilitzar-la per fregar

intentar no prémer tot el botó de l’aixeta.

o regar plantes.
• Utilitzar l’aigua justa de l’aixeta, com per
exemple rentar-se les mans o rentar-se les

• Dur cantimplora a l’escola però sense omplir-la amb ampolles d’aigua, sinó amb aigua de garrafes, per exemple.

dents.

Què són els ODS?

El 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que inclou 17 objectius, els anomenats ODS, a partir dels quals es proposa
abordar grans reptes globals com erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat o posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. Aquesta agenda
configura un full de ruta d’actuació per assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
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Torna el concurs d’Instagram sobre restauració ‘Enamora’t de Parets’
Es farà del 18 al 30 d’abril i els participants poden guanyar un menú per a dues persones

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
Antic Paller de Can Serra. Avinguda Lluís Companys, 26
Bar 20 PA-K. Avinguda Catalunya, 133
Bar la Plaça. Plaça de la Vila, s/n
Bar Sot d’En Barriques. Avinguda Catalunya, 117
Café París. Carrer Monistrol, 1 - 27/28
Can Litus Bar Restaurant. Carrer Víctor Català, 9
Dahlia Pastisseria. Carrer Aragó, 11 Local 1
El Oasis de Parets. Avinguda Catalunya, 74
El Racó de les Brases. Carrer Raval, 1
Emiliano’s Tapas Grill. Av. Pedra del Diable, 28
Enboca. Carrer de la Volta, 3, local A4
Frankfurt Lasa. Carrer Salvador Espriu, 10
Gelato di Fabio. Carrer Francesc Eiximenis, 20
Innsbruck. Carrer Independència, 51
Jose’s Bar. Carrer Salut, 37
La Noria Bakery. Avinguda Josep Tarradellas, 1
Llevant Park. Carrer Tenes, 1
Quibus. Avinguda Pedra del diable, 9
Restaurant 3 Rosas. Carrer Mary Santpere, 1, local 1
Restaurant Can Parera. Carrer Joan Bosco, 6
Restaurant La Nau. Carrer del Garbí, 4
Tapas Kebab. Plaça Mossèn Pere Batlle, 7
Vikel’s Café. Carrer Mina, 8
Cafetería Luisiana. Pg. Joan Miró, 8
La Tagliatella. C/ la Volta, 6
La Fàbrica forn degustació. Av. de Francesc Macià, 11
Galeria 85. Avinguda Ntra. Sra. De Montserrat, 55
Oh tapa! Carrer la Volta, 4
Bar Star. Plaça Mossèn Pere Batlle, 9

Imatge de la campanya Enamora’t de Parets

L’Ajuntament de Parets del Vallès organitzarà, del 18 al 30
d’abril, el concurs de fotografia a Instagram ‘Enamora’t de
Parets’ amb els establiments de restauració del municipi
com a protagonistes.
Els participants del concurs poden guanyar un menú o una
degustació per a 2 persones en l’establiment participant
que es mostri.
Per participar-hi, s’ha de penjar una fotografia d’un dels

locals concursants de Parets a Instagram amb el hashtag
#enamoratdeparets i etiquetar el compte @ajuntamentdeparets.
La fotografia que es faci es compartirà al perfil de l’Ajuntament i la imatge que rebi més m’agrades (cors) serà la
guanyadora. El concurs estarà actiu del 18 al 30 d’abril.
En el quadre lateral, adjuntem els establiments collaboradors de la campanya.
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L’Ajuntament de Parets presenta el projecte de restauració del riu Tenes
L’Escola de la Natura dedica la Taula de Treball pel Canvi Climàtic de 2022 al riu Tenes

D’esquerra a dreta: la regidora, Rosa Martí; la vicealcaldessa, Casandra García; l’alcalde, Francesc Juzgado; i l’arquitecte del projecte, Martí Franch

Projecte de Parets per la renaturalització del riu Tenes

L’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar la primera
fase del projecte de restauració del riu Tenes. Les actuacions es van presentar al públic el 17 de març en una roda
de premsa a Ca n’Oms i, posteriorment, a la sala d’exposicions Can Rajoler en el marc de la Taula de Treball pel
Canvi Climàtic del 2022, dedicada aquesta vegada a les
millores per a la preservació del riu.
Entre les actuacions tècniques que preveu el projecte hi
ha la recuperació de l’ecosistema a través de la plantació
d’espècies autòctones, la creació de dues basses dins la
llera del riu per l’observació i estada de la fauna, i la millora dels camins, entre altres. Prèviament a l’execució,
però, s’han iniciat tasques de neteja, desbrossament i
extracció d’espècies invasores a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i mitjançant tres treballadors del
pla d’ocupació local.
El pressupost és de 965.000 euros, iva inclòs , 500.000
dels quals corresponen a una subvenció de la Diputació de
Barcelona. El projecte actua sobre una superfície d’onze
hectàrees, entre la llera del riu i l’entorn.
Reduir l’impacte sobre el canvi climàtic
L’Escola de la Natura va dedicar la Taula de Treball pel
Canvi Climàtic al projecte de renaturalització del riu Tenes. L’acte es va celebrar a la sala d’exposicions de Can
Rajoler, coincidint amb la presentació de la primera fase
del projecte amb la participació de l’arquitecte redactor,
Martí Franch.
La Taula de Treball va estar presidida per la regidora de
Medi Ambient, Rosa Martí, i va comptar amb la participació dels representants municipals, arquitecte del paisatge i redactor del projecte, Martí Franch, i del tècnic
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Parets, Joan Carles
Millet.L’acte va ser obert al públic i es va celebrar a la
sala d’exposicions de Can Rajoler, a través de l’Escola de
la Natura.

Parets mostra l’avantprojecte del futur museu de les pintures de la Tipel

L’avantprojecte, que dibuixa una passera per fer visitables les pintures de la Tipel, ha estat redactat per l’equip RCR Arquitectes

L’Ajuntament de Parets va presentar el 15 de març l’avantprojecte per construir els accessos per admirar les pintures de la fàbrica Tipel. L’avantprojecte consisteix en una
passera que envolta l’obra de pop-art i la fa visitable per a
tothom. L’arquitecta i membre de l’equip RCR Arquitectes,
Carme Pigem, va ser l’encarregada de presentar l’estudi.
RCR Arquitectes ha estat Premi Pritzker el 2017 i ha rebut
la Medalla d’Or de la Generalitat el 2018, entre d’altres.
“El projecte que ha redactat l’equip de RCR vol aconseguir
que les pintures de la Tipel siguin declarades bé Cultural
d’interès nacional (BCIN) i negociar amb el Ministeri de
Transports, el Ministeri de Cultura i la Generalitat de Catalunya la possibilitat de portar aquest projecte a la realitat”,
va dir la regidora d’Urbanisme i Patrimoni Cultural, Rosa
Martí. La regidora va presidir l’acte de presentació i va iniciar el seu parlament anunciant que la redacció d’aquest
avantprojecte persegueix diversos objectius, tant en l’àmbit patrimonial, com cultural i urbanístic. “Vam partir del
llibre, que contenia la documentació històrica de la Tipel,
i l’avantprojecte és per poder fer-les visitables”, va afegir
Rosa Martí.
La Tipel, una projecció de futur
Durant l’acte, la regidora va comentar la importància de
contactar amb el Ministeri de Transport per poder presentar l’avantprojecte d’aquest mirador, ja que s’ubica en
zona d’influència seva i alhora debatre la millor ubicació del tercer carril que hi ha previst a l’AP7. L’arquitecta Carme Pigem va explicar al públic que la finalitat de
l’avantprojecte era trobar la manera de fer arribar l’obra a
tothom: “una peça de quasi dos mil metres quadrats en un
entorn industrial, a les façanes d’una fàbrica, parla del fet
que si diem que la cultura és l’única que pot transformar
les nostres vides en un sentit positiu, està molt bé pensar
que aquesta obra d’art estigui en un entorn tan quotidià”.
L’avantprojecte de la passera referma la voluntat de
l’equip de govern de fer de la Tipel una icona reconeguda
en l’àmbit internacional.

L’Ajuntament de Parets presenta l’avantprojecte del futur museu de les pintures de la fàbrica Tipel el passat 15 de març
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Entrega de premis als guanyadors del concurs de l’Associació Fotogràfica

Primer premi social

Guanyadors del concurs de fotografia de l’Associació Fotogràfica Parets

Segon premi

Primer premi

Tercer premi social

Segon premi social

Logotip de l’Associació Fotogràfica Parets

Tercer premi

L’Associació Fotogràfica Parets va organitzar, a principis
del mes de març, l’entrega de premis dels guanyadors i
guanyadores del Concurs de fotografia de la Festa Major
d’Hivern d’enguany. L’acte es va dur a terme el dissabte
dia 5 a la sala d’entitats del Casal Ca n’Oms.
A l’entrega de premis hi va assistir una representació del
govern local: la vicealcaldessa de Parets, Casandra Garcia;
el regidor de Cultura, Francesc de la Torre; i la regidora de
Joventut i Gent Gran, Maria Gorina.
El certamen ha girat aquest any a l’entorn del 25è aniversari de gegants i bestiari de Parets i s’han concedit un
total de sis premis: tres premis de la Federació Catalana
de Fotografia i tres de caràcter social. En aquesta edició
s’han presentat a concurs 49 fotografies entre les quals

el protagonista ha estat el gall, l’emblemàtica figura de la
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets.
El primer premi de la Federació Catalana de Fotografia ha
estat per a Toni Barbany; el segon per a Miquel Portell, i
el tercer per a Núria Quintana.
Pel que fa a la categoria social, el primer premi ha estat
per a Albert Travé, el segon per a l’Alícia Gros, i el tercer
per a Rosalia Lahoz.
L’Associació Fotogràfica Parets es va formar l’any 2012
amb la finalitat de compartir l’afició i la il·lusió per la fotografia, assolir nous reptes, compartir i aprendre noves
tècniques i tendències, potenciar la fotografia, oferir cursos, fer exposicions i sortides i organitzar el FOTOgraphic
Parets.

12

ACTUALITAT

31 de març de 2022

L’Ajuntament de Parets posa a
disposició de la ciutadania un
espai a la web municipal sobre el
conflicte a Ucraïna
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha posat a
disposició de la ciutadania un espai a la web
municipal per recollir totes les notícies, actuacions i iniciatives relacionades amb el conflicte
a Ucraïna. El portal s’anomena ‘Ajuda a Ucraïna’ i és accessible a partir de l’enllaç
www.parets.cat/ajudaucraina.

Cinc minuts de silenci a la plaça de la Vila en solidaritat amb
el poble ucraïnès
L'Ajuntament de Parets va traslladar el seu suport i afecte a les persones que estan
patint a causa del conflicte bèl·lic desencadenat per Rússia contra Ucraïna amb un acte
de solidaritat amb el poble ucraïnès a la plaça de la Vila. L’acte està emmarcat dins de
la convocatòria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

L’espai a la web té l'objectiu que els ciutadans i
ciutadanes estiguin informats del conflicte i
explicar les actuacions que fa el consistori en
aquest sentit. A més de les informacions
relacionades amb el poble ucraïnès també s’hi
pot trobar informació sobre com els habitants
que vulguin puguin contribuir solidàriament a
través dels canals oficials del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

ajuda a

Moció de totes les forces polítiques representades a
l’Ajuntament de Parets per condemnar la invasió d’Ucraïna
Durant el mes de març es va aprovar en junta de portaveus la moció conjunta i s’en va
donar compte a la sessió del Ple ordinari del dia 24 de març.
La totalitat de les forces polítiques representades a l’Ajuntament de Parets del Vallès van
presentar conjuntament aquesta moció, que condemna la invasió d’Ucraïna per part de les
forces russes.
El text condemna “de manera enèrgica” l’ofensiva militar russa a Ucraïna, a través d'una
declaració institucional secundada per la totalitat dels membres de la Corporació, i s’ofereix
com a municipi d’acollida de persones refugiades provinents d’Ucraïna

31 de març de 2022
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Protecció Civil fa entrega dels productes de primera necessitat
recollits a Parets
Protecció Civil entrega a Sant Fost els productes de primera necessitat recollits a Parets que
es faran arribar a través del Consolat d'Ucraïna a Barcelona. Moltíssimes gràcies a Pepe,
Pedro, Protecció Civil de Parets en general, i voluntaris i voluntàries.

Gràcies Parets! per la gran solidaritat demostrada una vegada
més
En l’últim mes s'ha recollit una gran quantitat
de productes de primera necessitat per al poble
ucraïnès.
Les donacions van ser transportades a Sant
Fost, on s'ha habilitat un espai de Protecció
Civil per centralitzar els ajuts que es recullen a
tot Catalunya i enviar-los a Ucraïna.

Ucraïna
L’Ajuntament de Parets comença els tràmits per ser municipi
acollidor
Parets té la voluntat de ser municipi acollidor de població refugiada. Seguint instruccions del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament posa a disposició dels
refugiats un pis de propietat municipal. Les sol·licituds d'acollida es tramitaran a través del
mateix Fons Català.
Aquesta organització està formada per ajuntaments catalans i altres ens locals que destinen
una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de
solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits.

Lectura de manifest i concentració
contra l’atac militar de Rússia a
Ucraïna
L’Ajuntament de Parets va convocar una concentració contra l’atac militar de Rússia a Ucraïna. El
Consistori va fer la lectura d’un manifest en favor
de la pau en que va condemnar els atacs russos i
va donar suport a la comunitat ucraïnesa.
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ABRIL

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

31 de març de 2022

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR
AMILIAR
L
LIAR

els espectacles a Parets
Què et pot poar a desitjar la mo
d’algú que estimes?

diumenge
a les 18.30 h

à
l
a
t
a
c
en

Diumenge

10 abril

18 h Teatre Can Rajoler

Una dent
sota el coixí
Cia. Poca Cosa Teatre

El pes d’un cos

La Lluïsa és la responsable del
magatzem de joguines del
Ratolí Martí, el Ratoncito
Pérez, la fada de les dents i
els angelets. Ha de triar els
regals que faran feliços els
infants que han deixat una
dent de llet sota el coixí.

Victoria Szpunberg
cultura.parets.cat

Preu general: 21 €
Preu especial: 18 €
Preu Carnet Jove Parets: 16 €
Durada: 1 h 40 m

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.

Amb el supo de

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

CRÉIXER A INSTAGRAM AMB UNA IMATGE BRILLANT
Nivell inicial*

Dilluns 4 i dimecres 6 d’abril de 14 a 16 h a l’SLOP.
Contingut del curs:
Creativitat, l’a d’explicar històries i generar idees amb fotografies.
Retoc fotogràfic.
Organització i calendaris de les publicacions.
Instagram Stories. Pautes per crear una estratègia de continguts enfocada als teus
objectius.
*Cal po ar un dispositiu (mòbil o tauleta) per poder seguir el curs.

APARADORISME
Dilluns 4 i dimecres 6 de juliol de 14 a 16 h a l’SLOP.
Contingut del curs:
On són els millors aparadors? Com puc inspirar-me?
Crear una història mitjançant la decoració.
La gran idea creativa. Una ca a de presentació inoblidable.
Il·luminació. Composició. Color. Estructures.
Transmetre per traduir en vendes.
Experimentar amb materials.
Connectar amb els clients.

Inscripcions als cursos:

infocomerc@parets.cat
o trucant a 93 573 88 88 extensió 171

31 de març de 2022
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Ets jove? Tu decideixes! Pressupostos participatius joves a Parets
El govern local invertirà 30.000 euros en els pressupostos participatius joves

Imatge del cartell ‘Ets jove? Tu decideixes!’

Si estàs empadronat a Parets del Vallès i tens entre 14 i
30 anys, pots participar, a partir d’ara, en els pressupostos
participatius joves previstos pel govern local.
Pots fer propostes en els terminis, els canals i els criteris
que trobaràs en aquesta mateixa pàgina, en matèria d’activitats, projectes i en tot allò que vulguis.
Algunes de les propostes i demandes del jovent del nostre
poble, en els últims temps, són taules de ping pong als
parcs, nits temàtiques, un nou parc de cal·listènia, ampliar
l’skate park o fer-ne una nova pista, una zona de biketrial,
un pumptrack, o concerts amb grups capdavanters del
panorama musical... són només exemples perquè pensis
quines coses t’agradarien i hi diguis la teva.
Recorda que el pressupost previst és de 30.000 euros i,
per tant, cap de les propostes que facis hauria de superar aquesta xifra. Es farà aquell projecte o iniciatives que
decidiu els joves de Parets, fins arribar a aquesta xifra.
Trobaràs urnes de participació a la piscina, el pavelló, els
instituts, a Can Butjosa, Cal Jardiner i les biblioteques.

Trobada amb els joves de Parets

També pots participar a través de l’adreça caljardiner@
parets.cat, o emplenant el formulari que trobaràs al web
participacio.parets.cat
En el proper número del PAD, i a través dels mateixos canals de participació, podràs votar sobre les opcions més
demanades per vosaltres i que compleixin els criteris que
trobaràs a la butlleta adjunta.
Consulta el període per poder prendre-hi part, els requisits i participa-hi!

Ets jove?
!
s
e
x
i
e
d
i
c
e
d
Tu

Maria Gorina, regidora de Joventut anima a “triar en què
vols que invertim els diners destinats als pressupostos
participatius específics per al jovent de Parets. Volem fer
més coses per als joves de la mà dels nostres joves”.
Per la seva banda, Gemma Garcia, regidora de Participació, valora positivament que “cada cop copsem més,
mitjançant processos participatius, què és el que vol la
nostra gent. Farem el que tu decideixis, així que anima’t
i participa-hi”.
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Comencen els assajos del projecte de teatre documental Veus de Parets
L’obra de teatre documental es representarà durant la Festa Major d’Estiu

El projecte Veus de Parets va començar els assajos el 3
de març sota la direcció de la paretana Queralt Riera. A
partir d’ara, els grups es troben els dijous entre les 17 i
les 20 h. L’objectiu de les reunions de cada dijous és crear
una obra de teatre documental que veurà la llum per la
Festa Major d’Estiu.
Veus de Parets és un taller de teatre on poden participar-hi 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,
que va a càrrec de Queralt Riera, dramaturga paretana, directora d’escena, mestra d’actors, productora i escriptora.
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’Estiu. Els tallers són gratuïts i es
faran a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler.
El projecte Veus de Parets va començar els assajos el 3 de març sota la direcció de la paretana Queralt Riera

Les entitats de Parets homenatgen a Sergi Mingote en l’acte ‘Somiem gran’
Es va fer el passat diumenge, 13 de març, al parc de la Linera

Les entitats de Parets del Vallès van retre homenatge a
l’exalcalde i alpinista paretà, Sergi Mingote, el 13 de març,
al parc la Linera sota el nom ‘Somiem gran’. Per a l’acte es
van preparar actuacions musicals, dansa, ball de gegants
i castells, entre d’altres.
Diferents associacions i entitats del municipi van organitzar l’acte popular en record a Sergi Mingote, que va perdre
la vida el 16 de gener de 2021. Per unes hores, l’espai del
parc la Linera es va omplir de banderes d’oració beneïdes
des del Nepal per recordar en Sergi, i els assistents van
poder deixar-hi dedicatòries. Hi va haver actuacions i activitats per part dels Tabalers de Diables Parets, la colla de
Gegants, Grallers i Bestiari, el Ball de Gitanes de Parets,
Èlite Dance, CEM Maria Grever, els Manyacs, l’Associació
Fotogràfica Parets i la Comissió de Festes.
D’altra banda, l’Associació Fotogràfica Parets va posar a
disposició dels assistents un photocall on tothom es podia
fer una fotografia.
Acte d’homenatge de les entitats de Parets a l’exalcalde i alpinista, Sergi Mingote, el 13 de març, al parc de la Linera sota el nom ‘Somiem gran’

Engeguen les visites d’artistes locals a les escoles amb Oscar Moya

El projecte ha començat amb la visita de l’escultor a l’escola Pompeu Fabra
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha engegat al març el
projecte a les escoles municipals on els artistes locals
visiten els alumnes de 6è curs, amb l’artista visual paretà,
Oscar Moya.
La primera activitat es va fer el 22 de març a l’escola Pompeu Fabra i posteriorment es farà a la resta de centres
educatius. L’escola ha estat el primer centre on s’ha dut
a terme la iniciativa perquè està localitzada molt a prop
de l’escultura de Moya que s’ha instal·lat a la plaça de la
font de la Salut en homenatge al roure caigut el 2020.
L’objectiu del projecte per part del consistori és promoure les arts a les escoles amb trobades d’artistes locals
amb els alumnes del municipi. En aquest sentit, a la visita
de Moya s’ha fet un breu repàs històric de l’evolució de
l’escultura, destacant la figura de les dones escultores
i també d’escultors internacionals a través de material
audiovisual.
Després s’han donat a conèixer les escultures de Parets,
situant-les sobre el plànol del municipi i parlant del seu
significat i dels autors encarregats de realitzar-les. Per
acabar, s’ha analitzat el conjunt escultòric de l’obra Homenatge a la vida del mateix autor i que actualment podem
trobar a la plaça de la font de la Salut. L’escultura d’Oscar
Moya en homenatge al vell roure caigut a la vila es va
inaugurar el passat mes de novembre.
Acostar l’art a les escoles
La vicealcaldessa, Casandra García, que ha assistit a la
visita, ha valorat positivament el projecte: “Ha sigut un
plaer acompanyar l’Oscar en aquest inici del projecte
de visites d’artistes locals per acostar l’art als alumnes.
Pensem que l’art ha d’estar present en el dia a dia dels

nostres alumnes i amb projectes d’aquestes característiques aconseguim potenciar dos elements importants:
per una banda, el suport a la gent jove del nostre municipi
que engega carreres artístiques i, per una altra, que els
alumnes tinguin referents d’artistes locals”.
Com a cloenda es va fer la projecció d’un vídeo resum
del procés de creació de l’obra de l’artista. A més, com a
part de la iniciativa, també es va lliurar un petit obsequi
a l’escola consistent en una peça formada per una porció
circular del tronc del roure original que abans hi havia
en aquesta plaça i una placa d’acer pintada del color de
l’escultura.

L’artista visual Oscar Moya a l’escola Pompeu Fabra

Imatge de grup amb els alumnes de l’escola Pompeu Fabra, Oscar Moya i Casandra Garcia

31 de març de 2022
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Es reuneix el Consell de Torna el projecte ‘Parets amb flors’
la Gent Gran

El Consell de la Gent Gran a la Sala Basart Cooperativa

Sessió de Parets anb flors amb l’assistència de l’alcalde, la vicealcaldessa i la regidora de Medi Ambient

L’Ajuntament de Parets ha reiniciat, a través de l’Escola
de la Natura, les activitats del projecte Parets amb flors
en una nova sessió dedicada a la jardineria, on els assistents han rebut plantes com a obsequi. Els nous horaris
per participar en les activitats són els matins de dilluns
de 10 a 12 h i les tardes de dijous de 18 a 20 h. L’espai on
Consell de la Gent Gran durant la reunió

El Consell Municipal de la Gent Gran de Parets del Vallès
es va reunir per constituir la Comissió permanent de l’òrgan el 29 de març a la Sala Basart de la Cooperativa.
L’acte va estar presidit per l’alcalde, Francesc Juzgado,
la regidora de Gent Gran, Maria Gorina, juntament amb
representants de la resta de formacions polítiques del
municipi, els representants de la gent gran i del consistori,
tal com es va establir en la constitució de l’òrgan.
El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan consultiu de participació ciutadana que té per objectiu canalitzar la participació dels ciutadans majors de 65 anys de
Parets. Es tracta d’un espai permanent de col·laboració
per plantejar propostes i cercar mesures que millorin les
condicions de la vida de les persones grans del municipi.
En aquest sentit, és un espai per implicar la gent gran en
la vida política, econòmica, cultural i social del municipi.
Els representants de la gent gran del Casal Sant Jordi són
Miquel Molina Miras; del Casal Ca n’Oms, Elisa Mató González i Ramon Talarn Planas; i del Casal Asoveen, Pedro
Cabanillas Molina. Per altra banda, Caridad Alcolea Marín i
Jaume Anfruns Palau també formen part del Consell com
a ciutadans escollits per consens.
El Consell es reuneix en sessions plenàries on hi participa
l’alcalde de Parets, la regidora de Gent Gran, un representant de cada grup polític, dos representants de cada
casal amb paritat de gènere, quatre ciutadans escollits
per consens dels grups polítics amb paritat de gènere i el
secretari de l’Ajuntament.

es fa l’activitat continua sent la cantonada dels carrers
Montserrat Roig i Mercè Rodoreda, prop del parc del Sot
d’en Barriques. A l’activitat de represa del curs, dilluns
28 de març, hi van assistir una quinzena de participants,
juntament amb l’acompanyament de l’equip de l’Escola de
la Natura i una representació del Govern Local.

Reunió per la gestió de la Residència Pedra Serrada

Reunió de la comissió assessora de la residència Pedra Serrada a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Parets

La comissió assessora per la gestió de la residència Pedra
Serrada es va reunir el passat dijous, 3 de març, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament de Parets. L’acte va estar presidit
per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la vicealcaldessa i regidora de Salut, Casandra Garcia, i la regidora de
Gent Gran, Maria Gorina. Hi van assistir una representació
de la Fundació Sanitària Mollet, que és qui gestiona la
residència, la directora de la residència, Núria Bruguera,

membres dels casals de la gent gran i un representant de
cada grup municipal de Parets.
L’ordre del dia consistia en un resum de les activitats de
la residència i del centre de dia, el resultat de l’enquesta
de satisfacció d’usuaris, l’estat de comptes i altres propostes i suggeriments. La residència està recuperant la
normalitat a poc a poc després de la pandèmia, retorna a
les seves activitats habituals.

Una vintena de persones participen a la visita guiada a l’església Sant Jaume
L’església de Sant Jaume de Parets del Vallès va obrir les
portes a la gent gran del municipi en una visita guiada
organitzada per l’Ajuntament a càrrec dels paretans, Maria
José Torres i Jaume Anfruns. A la visita hi van participar
una vintena de persones, amb inscripció prèvia.
La regidora de Gent Gran, Maria Gorina, va agrair la implicació dels guies de l’activitat, la Maria José Torres i en
Jaume Anfruns, i va destacar: “La visita ha anat molt bé. A
més, al final de l’activitat s’ha pogut fer una petita tertúlia
amb curiositats i vivències que han tingut els nostres àvis
i àvies durant tots aquests anys. La visita, doncs, ha sigut
molt interessant i amena”.
En aquest sentit, el guia de la visita a l’esglesia, Jaume
Anfruns, va apuntar que era la primera vegada que es feia
a l’església de Sant Jaume i que “aquesta església es va
fer als anys 50 i 60, a través de donacions que va fer la
gent de Barcelona que tenien aquí la seva torre i volien
dir missa”.
Visita guiada a l’església de Sant Jaume organitzada per l’Ajuntament, a càrrec dels guies paretans Maria José Torres i Jaume Anfruns
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Les escoles Lluís Piquer i ACESCO visiten l’Ajuntament de Parets
Els alumnes són rebuts per l’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia

Activitat de Ple amb els alumnes de l’Escola ACESCO

Alumnes de 3er de l’escola ACESCO

Els alumnes de l’Escola ACESCO al despatx de l’alcalde

Els alumnes de l’Escola Lluís Piquer al despatx de l’alcalde
Alumnes de 3er de l’escola Lluís Piquer

Els alumnes de les escoles Lluís Piquer i ACESCO, acompanyats per mestres del centre, han visitat les dependències de l’Ajuntament per conèixer de prop el seu funcionament i poder plantejar els seus dubtes als representants
polítics.
Enguany, aquesta iniciativa s’ha tornat a posar en marxa 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.
Durant les visites, els nens i nenes són rebuts per l’alcalde, 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. 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.
En total, des d’ara i fins a final de curs, diversos grups de
les escoles del municipi participaran en les visites guiades
a l’Ajuntament.
Activitat de Ple amb els alumnes l’Escola lluís Piquer
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El Club de Futbol se situa més a prop de
la permanència

El primer equip del Club de Futbol Parets està en un
moment òptim. El CF Parets va vèncer la Jonquera
per 3 a 1, és cinquè i té cada vegada més a prop
l’objectiu de permanència a Primera Catalana. El
cadet A i el juvenil A del CF Parets continuen en
segona posició de les seves lligues a Preferent.

El Futbol Sala, preparat per pujar

El sènior masculí del FS Parets va derrotar 2 a 5
el Ripollet i continua segon, lloc que els permetria
pujar de categoria. Aquest diumenge a les 12.30h
el FS Parets rep el líder, el Castellar del Vallès. El
club demana que l’afició ompli la graderia en aquest
partit tan crucial. Per altra banda, el sènior B continua amb la bona ratxa de resultats des que José
Manuel Ibáñez s’ha fet càrrec de l’equip.

Victòria important del Club Handbol

El primer equip del Club Handbol Parets va aconseguir una gran victòria a Martorell i serà primer
de grup. Si guanya el pròxim partit contra l’Egara,
partirà amb dotze punts en el play-off d’ascens a
Lliga Catalana.

Oliver Avilés a l’Open d’Espanya

El paretà Oliver Avilés ha aconseguit la tercera posició a l’Open d’Espanya a la Scott Marathon BTT
by Continental de Cambrils. El ciclista de Parets
continua agafant la forma per la resta de curses de
la temporada.

L’Associació Triple Bàsquet presenta els equips
L’entitat juga un partit inaugural 3x3 amb la col·laboració de l’escola paretana ACESCO
L’Associació Triple Bàsquet de Parets del Vallès va presentar aquest passat 20 de març els equips de la nova
temporada amb un partit de 3x3 al pavelló Joaquim Rodríguez. L’acte va comptar amb la presència institucional
de l’Ajuntament de Parets del Vallès. A l’esdeveniment,
a més, també va participar-hi l’escola ACESCO, que col·
labora enguany amb Triple través d’un projecte voluntariat. El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, Alejandro Villena, va destacar la feina que fa l’entitat i va apuntar que “la presentació s’havia de fer fa uns
mesos, però es va haver d’ajornar a causa de la situació
que vivíem en aquell moment. Pel que fa als pròxims esdeveniments, Villena va desitjar “molta sort a l’equip pel
que queda de temporada i, sobretot, pel gran torneig que
tenen preparat el mes de juny”.
Reconeixement de l’entitat
El membre de l’entitat Triple, Enric Núñez, va explicar el
desenvolupament de la jornada i projectes de futur de
l’associació: “hem fet la presentació i l’hem fet diferent,
com sempre, apostant per la inclusió. Hem treballat amb

Presentació dels equips de l’asociació Triple de la temporada

l’escola ACESCO però, coincidint amb el desè aniversari
de l’entitat Triple, volem fer una altra vegada el torneig
nacional, que vam haver de canviar per la covid-19”.
L’associació treballa en l’organització d’activitats complementàries per ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials a desenvolupar les seves facultats, i a
adquirir competències per a la vida adulta.

El CAM Parets ofereix 550 inscripcions a la 12a
edició de la caminada de resitència ‘La Bastarda’
El Club d’Activitats de Muntanya Parets del Vallès organitza la XII edició de la Caminada de Resistència La Bastarda
amb l’oferta de 550 inscripcions. La caminada La Bastarda
és una activitat de resistència per camins de muntanya,
sense ànim competitiu. La sortida serà el 30 d’abril, a les
6.30 h del matí, des de l’estació Renfe de Parets. Enguany
no s’ha convocat La Klandestina per la situació Covid, però
els organitzadors esperen organitzar-la en la pròxima edició. En aquest sentit, és possible que s’utilitzin diferents
mitjans de transport fins a Sant Martí de Centelles i s’indicarà la distribució en el mateix punt de trobada, seguint
els protocols covid.
El recorregut passa pels Cingles de Bertí i la Vall de Tenes, en una ruta de 37 quilòmetres. La participació en
l’esdeveniment és recomanada a tots els públics i no és
una ruta exigent, però es requereix estar en forma, ja que
hi ha una pujada d’1,5 km a l’inici. Es recomana portar

motxilla amb cantimplora, capelina, calçat còmode i got.
Les inscripcions tenen un preu de 30 euros i es poden fer
en línia a www.inscripcions.cat.

Núñez, nou entrenador del El TT de Parets té opcions
sènior femení CB Parets
de pujar a 2a Categoria

Montávez és campiona al
Torneig de Benalmádena

Enric Núñez en una entrevista a RAP 107

El primer equip de Tennis Taula Parets jugant amb el Lluïsos de Gràcia

La jugadora de bàsquet Daniela Montávez amb el trofeu

Enric Núñez serà entrenador fins a final de temporada del
sènior femení del CB Parets substituint Javi Hernández,
que continuarà amb el júnior i el cadet femení. Núñez ja
havia portar el sènior femení i té com a objectiu estar entre les quatre primeres de grup. Per altra banda, el fins ara
director esportiu Manel Ponce, ha deixat el seu càrrec per
motius personals, si bé ja havia previst deixar la funció a
finals d’aquesta temporada. Ponce és un director esportiu del club que, a més, ha estat entrenador de diversos
equips del CB Parets. L’entitat ha agraït la tasca del director per “la seva professionalitat, implicació i compromís
mostrat durant la seva etapa com a director tècnic. El CB
Parets és un gran club, gràcies a l’esforç i l’entrega de persones com el Manel”, ha afegit.

L’equip de Tennis Taula Parets sènior destaca per una molt
bona temporada a Tercera Nacional. L’equip va quedar
segon empatat amb el Tona en la ronda prèvia. En la següent ronda es van desfer de l’Horta i, ara, el proper rival
serà el Cassà, amb partit d’anada i tornada. Si el conjunt
guanya el partit, anirà a la fase final al maig on hi seran
els millors sis equips catalans. Els dos primers pugen a
Segona Nacional, tot i que també podrien pujar el millor
tercer i quart, que per al TT Parets són en Miquel Molina,
Hector Montañana i els germans Marín. Pel que fa a l’equip
de veterans de Primera Categoria, hi ha tres grups i van
quedar primers invictes en la primera fase amb 24 punts
per davant del CN Sabadell B. En l’equip de veterans hi ha
Agustín Martin, Miquel Molina i Héctor Montañana.

La jugadora paretana Daniela Montávez es va proclamar
aquest mes amb el seu equip de bàsquet, l’Advisoria Mataró, campiona del Torneig de Benalmádena per davant
d’equips reconeguts com el Femení de Bàsquet de Sant
Adrià o el Barça.
La paretana Daniela Montávez juga a infantil de primer any
amb l’equip de bàsquet de Mataró i, a més, ja va guanyar
el XVI torneig Vila de Parets de bàsquet el mes de desembre derrotant a la final el Barça amb molta facilitat. El
torneig Vila de Parets, organitzat pel Club Bàsquet Parets,
el va guanyar el Real Madrid, en categoria masculina, i
l’Advisoria Mataró, en la femenina. A la imatge es veu la
paretana Daniela Montávez amb el trofeu Torneig de Benalmádena.

Èxit del casal per a l’estiu del centre de
taekwondo Lee Young

El casal d’estiu del centre de taekwondo Lee Young
ha tingut molt bona acollida per a l’edició d’aquest
any. El casal, basat en les Jocs Olímpics pel que fa
a incloure diferents disciplines més enllà del taekwondo, es farà del 27 de juny al 22 de juliol als
matins. El mestre José Luis Estudillo és, a més, entrenador de la selecció catalana de taekwondo que
participa en el Campionat del Món a Corea.

La caminada de resistència ‘La Bastarda’ en una edició anterior
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Miguel Luque s’endú dues medalles d’or a Cadis

Solé, campiona en llançament de disc

L’atleta Carme Solé, del Club Atletisme Parets, es
va proclamar campiona de Catalunya Màster en la
seva categoria F-50 en llançament de disc. La seva
anterior marca era de 30.26 metres, l’any 1994, i
quasi trenta anys després ha aconseguit millorar el
seu llançament en tres metres, amb una marca de
33.22 metres.

Torna la caminada popular El Piolet

El diumenge 15 de maig, el CEP (Centre Excursionista Parets), torna a organitzar la caminada popular El Piolet. La sortida serà a les 9 del matí des del
pavelló (seu del CEP) i tindrà un recorregut d’onze
quilòmetres. El preu és de 8 euros i hi haurà dos avituallaments. Les inscripcions es podran fer a partir
del 18 d’abril a través del web Runedia, la web del
CEP www.ceparets.com i al local del CEP.

El CA Parets destaca al Cros de Caldes

El CA Parets ha destacat pels seus resultats en el
Cros de Caldes. Ferran Corbera va quedar segon en
categoria Open i Carme Marzo tercer en la mateixa
categoria. Per la seva banda, Martí Ullar va vèncer
en sub18 i Jan Lapuente va ser segon en Sub10.

El CN Parets participa a la lliga catalana

Durant aquest mes els nedadors alevins, benjamins i prebenjamins del CN Parets van participar
a la jornada de lliga catalana de les seves respectives categories. Aquesta jornada va tenir lloc a la
piscina Miguel Luque i fonts del club destaquen la
gran progressió dels seus nedadors, en especial els
nedadors alevins.

El Club Patí Parets, a l’Open Barcelona

El Club Patí Parets va participar a l’Open Barcelona
de Promoció celebrat a Taradell i set patinadores de
l’equip van quedar en la primera, segona i tercera
posició.

El nedador paretà va aconseguir dues medalles més al Campionat d’Espanya per autonomies celebrat a Cadis a mitjans de març

El nedador paretà Miguel Luque va aconseguir la marca
mínima per participar un any més al Mundial de Natació
que se celebra a l’illa de Madeira el mes de juny. Luque ho
va aconseguir als 50 metres braça i als 150 metres estils.
Recentment, el nedador ha estat també a les World Series
Mundials a Ligniano (Itàlia), on cal destacar la medalla
de plata en 50 metres braça amb un temps de 51.16, rebaixant cinc dècimes el temps que havia fet hores abans.
Allà va coincidir amb altres nedadors que també lluitaran
per les medalles a Madeira, com és el cas de Morelli.
D’altra banda, el nedador paretà va aconseguir dues medalles més al Campionat d’Espanya per autonomies celebrat a Cadis a mitjan març. Miguel va guanyar l’or en la
seva especialitat, 50 metres braça, i també en 150 metres

estils. A més, va quedar primer amb Catalunya en aquest
campionat estatal. El paretà continua amb la mateixa
il·lusió de sempre per poder penjar-se una nova medalla
al Mundial que es farà a l’illa portuguesa de Madeira.
Entre altres premis, ha estat set vegades medalla paralímpica (als 50 braça: or a Sidney 2000 i Atenes 2004, plata a
Londres 2012 i Tòquio 2020, i bronze a Pequin 2008; als
4x50 estils: bronze a Atenes 2004). A més, ha ampliat el
seu palmarès amb les participacions en els Campionats
del Món (plata a Montreal IPC 2013, or a Eindhoven 2012,
or a Durban 2006) i als campionats Europeus (doble or i
plata a Eindhoven 2014, or i plata a Berlin 2001 i a Reikjavik 2009). L’any 2013 va rebre la medalla de plata de la
Real Orden del Mérito Deportivo.
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Partit dels Socialistes
de Catalunya

Gràcies Parets per la vostra solidaritat. NO a la guerra!

http://parets.socialistes.cat

Els paretans i les paretanes sempre hi som quan es tracta de
solidaritat. No tenim prou paraules d’agraïment per a les nostres
veïnes i veïns, voluntàries i voluntaris, escoles, instituts, clubs,
entitats, comerços, formacions polítiques i, com no, al nostre
cos de Protecció Civil per la seva ajuda humanitària. Gràcies a
tothom, el poble ucraïnès ha rebut molts productes de primera
necessitat de la nostra part.
Canviant radicalment de tema, i arran de les tergiversacions
i “mentides” que llegim a les xarxes socials, us avancem que
anirem explicant, amb dades i amb fets, els nyaps d’una part
de l’anterior govern local:
. Piscina Miguel Luque
. Manteniment dels equipaments municipals
. Neteja de la via pública

. Seguretat
. La NO Cavalcada de Reis (2021)
En només un any, com a força clarament guanyadora de les
eleccions municipals i, actualment amb l’alcaldia i governant
amb les nostres sòcies, estem solucionant la deixadesa dels
19 mesos anteriors.
L@s paretenses siempre estamos cuando se trata de solidaridad. No tenemos suficientes palabras de agradecimiento para
nuestr@s vecin@s, voluntari@s, escuelas, institutos, clubs, entidades, comercios, formaciones políticas y, cómo no, a nuestro
cuerpo de Protección Civil por su ayuda humanitaria. Gracias
a tod@s, el pueblo ucrainés ha recibido muchos productos de
primera necesidad de nuestra parte.

Sumem Esquerres a Parets

Un home de cada dos és dona

a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

El moviment feminista del maig del 68, ara fa més de 50 anys,
tenia molts eslògans, un era aquest “un home de cada dos és
dona”. Una gran veritat quan es partia d’una societat que només
es movia amb carburant masculí. Des de llavors, hem avançat
molt, però encara ens falta superar determinades situacions
sobretot les relacionades amb la violència masclista; avui encara moren dones a mans de les seves parelles, masses i massa sovint; sembla que no es puguin erradicar aquests fets del
masclisme més primitiu. Des de principis d’any ja s’han registrat
2 assassinats a Catalunya per violència masclista, segons les
dades del Departament d’Interior.
Tot i les dades, cada vegada més persones es consideren femi-

nistes, però la majoria d’homes encara no se senten interpel·
lats.
L’empenta del moviment que reclama la igualtat es deu sobretot
a les menors de 25 anys, que es consideren feministes en el
64,5% dels casos, gairebé el doble que fa set anys.
El moviment sencer ha crescut exponencialment en aquest
temps, amb 10 punts percentuals més —fins a arribar al 43,2%—
segons una enquesta de 40dB.
Així, tenim millors notícies en l’entorn més immediat; al poble veí, l’Alexia Putellas està aconseguint importants èxits en
el futbol, un esport que semblava reservat només als homes.

Ara Parets ERC

Parets per la República-JxCat

i vegetació que hi havia fins ara, i que tampoc es garanteixi la
continuïtat dels amfibis i rèptils que hi ha.
De fet, la llera del riu no era un espai deshabitat i amb els darrers treballs s’han eliminat la majoria dels caus on s’amagava
la fauna de la zona.
Una actuació que ens hauria de fer reflexionar a tots i a totes, ara
que volem demanar fons europeus Next Generation per finançar
el projecte, que en una primera fase costarà un milió d’euros.
També ens sorprèn que el Govern de la moció continuï malgastant diners en encàrrecs externs, tot i saber que mai els podrà
executar.
El darrer exemple, la passera o mirador que ha de servir per
observar de ben a prop, i a tocar de l’autopista, el mural de 2.000

a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Aquest darrers dies, l’equip de Parets x la República-Junts hem
invertit gran part de la nostra energia a col·laborar amb les paretanes que, de manera molt generosa, han volgut ajudar el poble
d’Ucraïna. Gràcies a la solidaritat paretana, hem aconseguit
emplenar 6 furgonetes i enviar més d’un centenar de caixes
directes cap als centres d’ajuda a Polònia. Gràcies infinites per
l’esforç, per les compres i donacions, al voluntariat del local,
a Protecció Civil i, sobretot, a les valentes que heu agafat les
furgonetes i heu conduït prop de 6.000 km només per ajudar.
Orgull paretà del gran!
Però a Parets l’activitat continua i mentre uns fèiem per sumar i
seguir creixent com a poble, d’altres, els del Govern, segueixen
Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

Por fin y después de dos años recuperaremos los plenos presenciales en nuestro municipio, será a partir de abril en la Sala
Basart de la Cooperativa, el público puede asistir e incluso realizar preguntas siempre que los plenos sean ordinarios.
No tenemos que destacar nada nuevo, nuestro gobierno municipal sigue parado. Sin fecha para construir la nueva escuela/
instituto. Sin fecha para el tercer pabellón. Siguen los problemas
en la piscina Miquel Luque. La limpieza de nuestro municipio
por los suelos. Los polígonos dejados. La piscina descubierta
sin fecha, ya pronto llega el verano.
Se puede decir que sólo están esperando los pequeños proyectos para hacerse la foto de cara a las elecciones municipales
del 2023.

L’empresa Damm celebra aquests dies el gastrodones. Molts
municipis celebren el març de les dones, com és el cas de Parets del Vallès, teixint feminismes. Sens dubte hi ha espais per
a l’esperança.
Celebrem el mes de les dones a tot arreu, siguem actives i reivindiquem no només el nostre cos sinó el dret a la vida mentre hi
hagi una sola dona que sigui objecte d’abusos i de violència. Tot
el que fem serà insuficient fins erradicar aquesta xacra social.
Homes i dones, que cada dia sigui 8 de març.

En defensa de la llera del riu Tenes

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

Amb el temps anem sabent les veritables intencions del PSC
i Sumem Esquerres en el projecte de restauració de la llera i
l’entorn del riu Tenes, i darrerament ja no s’amaguen.
Ara ens diuen que per tirar endavant el projecte NO es podrà
preservar el que tenim actualment, ja que “és un espai pertorbat”.
Des d’Ara Parets ERC sempre hem defensat un projecte de restauració ecològica del riu Tenes que sigui respectuós amb el
medi ambient i amb tot allò que tenim.
Tot i valorar positivament molts aspectes del projecte “com ara
la creació de basses en diferents punts de la llera on s’hi pugui
concentrar la fauna”, i la millora de la connectivitat del passeig
fluvial, NO ESTEM D’ACORD amb l’aniquilació de tota la fauna

Cambiando radicalmente de tema, y a raíz de las tergiversaciones y “mentiras” que leemos en redes sociales, os avanzamos
que iremos explicando, con datos y hechos, las chapuzas de
una parte del anterior gobierno local:
. Piscina Miguel Luque
. Mantenimiento de los equipamientos municipales
. Limpieza de la vía pública
. Seguridad
. La NO Cabalgata de Reyes (2021)
En solo un año, como fuerza claramente ganadora de las elecciones municipales y, actualmente con la alcaldía y gobernando
con nuestras socias, estamos solucionando la dejadez de los 19
meses anteriores.

m2, que van pintar Arranz-Bravo i Bartolozzi el 1971, a l’antiga
TIPEL.
De moment, només l’adjudicació de l’avantprojecte i la maqueta
ha costat uns 30.000 euros, un treball, però que no fa cap valoració econòmica del que costaria el mirador.
PSC i Sumem, que van es van comprometre a construir la passera abans de 2023, ara diuen que per tirar-la endavant cal que
la pagui la Generalitat i el Govern espanyol.
Potser caldria que se centressin molt més en les necessitats
reals de la població: la recuperació del Pla de millora de voreres, endegat pel Govern Plural, i la millora de l’espai públic, són
dues d’elles.

DE SOLIDARITAT I CORTINES DE FUM

amb les seves cortines de fum. A les fallides de l’institut escola
o la piscina descoberta, que s’han endarrerit, ara hi afegim que
la passera promesa per veure la fàbrica pop-art de la Tipel no es
podrà construir tot i haver-se compromès; a més, tenim seriosos
dubtes sobre si l’adjudicació de l’avantprojecte s’ha fet correctament. Aquest és un cas que estem estudiant per prendre les
mesures necessàries i denunciar, si escau, una gestió irregular
dels recursos públics.
Igualment, també estem preparant un estudi sobre la tan
agressiva intervenció que s’ha fet a la llera del riu. Les explicacions que ens han donat no ens convencen. El Govern de
PSC i Sumem -cito literalment- no vol preservar el medi sinó

re-naturalitzar. És a dir, carregar-se l’entorn que s’ha creat de
manera natural durant els darrers anys, i fer-lo a mida i gust dels
qui ara manen. Per a nosaltres, això no són polítiques verdes i
farem tot el possible per aturar aquesta agressivitat amb el medi
tot i que el pitjor sembla que ja està fet.
Acabem, però, amb bones notícies: després d’una aturada de 2
anys a causa de a la pandèmia, to-nen les 24 hores de Futbol
Sala a Parets! Un torneig mític que, en la seva 36a edició prevista per al cap de setmana del 16 i 17 de juliol, promet moltíssim.
Cuideu-vos, cuidem-nos, i seguim treballant!

CIUTADANS PARETS
No levantamos cabeza
Llevamos tiempo realmente muy complicado en el mundo, ahora que la pandemia parece que se encuentra bajo control y las
restricciones comienzan a decaer, llega la vergonzosa invasión
rusa en Ucrania. Me es imposible creer que un dirigente político
se muestre indolente ante el daño que está causando a toda una
población. Más de 10 millones de personas ya han abandonado
el país ucraniano huyendo de la masacre que está perpetrando
Vladimir Putin. Por otra parte, me llena de satisfacción comprobar la solidaridad de todo el mundo, y en especial de las
personas que se han desplazado hasta Polonia para ayudar en
tareas humanitarias, viendo a esas personas recobro la fe en

la especie humana. Los efectos económicos ya están siendo
devastadores para todas las economías, que ya andaban maltrechas y que ahora verán acentuada esa situación. Estamos
viendo como nuestro Gobierno va tarde en todas las tomas de
decisión, completamente a remolque de los demás países. Está
quedando sobradamente acreditado que tenemos un Ejecutivo
incapaz de dar respuestas a las graves situaciones que debemos afrontar como país. La clase media española clama por
una rebaja de impuestos que no llega, y la asfixia a la que se
somete a la ciudadanía es cada vez más insostenible. Vienen
tiempos complicados, y no tenemos un Gobierno a la altura de
las circunstancias.
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CONSUM
Dia Mundial del Consumidor 2022:
Serveis bancaris

SALUT

PARLEM DE...
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Nova figura al CAP: referent de benestar emocional comunitari
És un fet que la pandèmia ha tingut una àmplia repercussió en el benestar emocional i la salut mental de la població. En aquest context, l’abordatge comunitari de la salut emocional de les persones ha esdevingut un dels eixos
principals d’actuació per als equips d’atenció primària i per al Departament de Salut. Aquest compromís s’ha
concretat a través d’un programa presentat per Salut i que preveu la incorporació de professionals referents de
benestar emocional comunitari als equips d’atenció primària. Al CAP Parets ja comptem amb aquesta professional
des d’aquest mes de març.
Quin paper tindrà?
La referent de benestar emocional permet incrementar les accions d’acompanyament tant individuals com grupals,
i millorar l’eficiència de l’abordatge dels problemes de salut mental de les persones en risc de patir-los. És a dir,
aquesta referent no desenvolupa una funció assistencial de caire individual: no passarà consulta directament, ni
les persones usuàries del CAP poden demanar cita per visitar-se. L’objectiu de la seva tasca, per tant, no és tractar
la malaltia mental en sí mateixa, sinó evitar que el malestar emocional derivi en malalties més greus, relacionades
amb salut mental.

L’any 1983 es va instaurar oficialment el 15 de març
com el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, data
que ens serveix per recordar, sensibilitzar i representa tota una oportunitat per exigir que es respectin i
protegeixin aquests drets contra els abusos del mercat i les injustícies socials que els redueixen.
Aquest any, la Xarxa Local de Consum, integrada pels
Serveis Públics de Consum de la província de Barcelona, i a la qual pertany el Servei de Consum de
l’Ajuntament de Parets (SCAC) commemora aquesta
data amb la campanya adreçada a la ciutadania que
té per lema Serveis bancaris. Coneix els teus drets.
Els serveis financers tenen un caràcter essencial,
ja que tots necessitem mitjans adequats per poder
gestionar les nostres economies domèstiques. Per
tant la campanya destaca dos temes bàsics:
- Com reclamar davant les entitats financeres, els
fulls de reclamació, el Servei d’Atenció al Client de
l’entitat i la reclamació en segona instància al Banc
d’Espanya.
- Els comptes bàsics i la vulnerabilitat financera. Els
comptes bàsics bancaris permeten l’accés dels ciutadans en situació de vulnerabilitat social als serveis
bàsics essencials que presten les entitats financeres.
Aquests serveis bàsics són: domiciliació de nòmina, disposar de targeta de dèbit per retirar diners o
fer pagaments, la domiciliació de rebuts i poder fer
transferències dins de la Unió Europea. El compte
bàsic el poden sol·licitar totes aquelles persones
amb residència legal a la Unió Europea (amb o sense domicili físic), les sol·licitants d’asil i les que no
disposin de permís de residència i que per alguna raó
no puguin ser retornades al seu país d’origen.

I com ho farà?
Les persones que passen a formar part dels equips com a referents de benestar emocional tenen una formació i
unes habilitats en l’abordatge, reconeixement i acompanyament de persones amb patiment emocional. Aquest
coneixement, juntament a la immersió que fan tant dels factors de risc predominants en la salut de la població
com dels actius existents al municipi a disposició de la ciutadania, els permet connectar la comunitat amb aquests
recursos. La voluntat és potenciar l’apoderament de les persones per promoure les capacitats individuals, però
també com a membres de la comunitat.
Les seves tasques complementen les habilitats que ja tenen la resta de professionals del CAP. Aquest fet permet
dur a terme, en el nostre cas, un treball multidisciplinari entre l’equip d’infermeria, de medicina i de treball social,
però també d’atenció a la ciutadania, d’atenció a la salut sexual i reproductiva i fins i tot d’odontologia.
Aquest perfil pot formar part de programes com el de Salut i Escola, fent xerrades sobre hàbits i relacions saludables, o com el de Salut Comunitària, amb intervencions a centres educatius, casals de joves i de gent gran,
residències, entre d’altres. També s’incorporarà a les activitats que fem des del CAP, com les sessions de Pacient
Expert o els tallers psicoeducatius que estaven inactius degut a la pandèmia i que estem impacients de poder
engegar de nou.

OFICINA DE CATALÀ

Sergi Cercós

El Govern fa arribar el Pacte Nacional per la Llengua arreu de Catalunya
El pacte es presentarà a 16 ciutats de tot Catalunya amb presència del secretari de Política Lingüística i altres
representants institucionals i acadèmics
El Pacte Nacional per la Llengua és un projecte de país impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Des de
l’inici de la legislatura, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, explica que la situació del català és complexa: “La
societat està evolucionant ràpidament, i tot i els assoliments innegables, hi ha nombrosos indicadors que mostren
una tendència negativa en l’ús i coneixement de la llengua. El futur del català demana un debat constructiu perquè
les bases lingüístiques del futur de Catalunya i de tota la comunitat lingüística siguin compartides tan àmpliament
com sigui possible. Per aconseguir-ho, cal comptar amb la participació i el compromís de les forces polítiques, però
també de les organitzacions, de les entitats i de tota la població”.
El tret de sortida del Pacte ha sigut la publicació, el mes de febrer, de l’informe acadèmic Un marc sociolingüístic
igualitari per a la llengua catalana, i aquest mes de març s’inicia la fase informativa que dona peu al debat públic.
Aquesta fase informativa es vertebra a partir de sessions de presentació territorials amb presència del secretari de
Política Lingüística i altres representants institucionals i acadèmics. Tindran lloc a diverses ciutats de Catalunya.
El Govern anima la ciutadania a participar en el procés participatiu a títol personal, detectant els principals reptes
que consideren que té el català i proposant solucions. També insta les entitats i tota mena de col·lectius a organitzar
sessions autogestionades, per les quals a través de la web del pacte es facilitaran materials gràfics i guies, amb
la intenció d’aïllar reptes i suggerir solucions. Es preveu que els canals de participació estiguin oberts a partir del
mes d’abril i s’admetran propostes fins al 30 de juny, data en què finalitzarà la fase de participació.
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“Si volem viure l’ara i ser bons en el futur, hem de
tenir present l’experiència del passat”
De què va el llibre que presentes el 22 d’abril ‘Vint oficis, vint records’?
No és la història de Parets, però sí que forma part de la nostra història. Hem de recordar que és molt
important saber dels nostres orígens. He de donar les gràcies a Ràdio Parets, on durant molts anys he
pogut fer tot un ventall d’entrevistes a diferents persones, la majoria de les quals ja no hi són. D’allà n’he
tret unes experiències que m’han donat fe d’oficis dels anys 40 fins als anys 70: l’ofici de rector, el de
ferrer, el de fuster, el pagès, el barber, el forner o l’agutzil, per exemple.
Del barber què expliques?
De l’ofici de barber als anys 40, comento que a Parets, i ho sé gràcies a les entrevistes, hi havia cinc barbers. Explico el que feien en aquella època. La gent anava molt a la barberia, no hi havia tantes màquines
com ara, no hi havia la Filomatic, la Iberia ni navalles d’afaitar. I, sobretot, el jovent hi anava el dissabte
o el diumenge perquè volien fer goig amb la seva parella o futura parella.
Clar, i anaven a la barberia...
Imagina’t un jove, tota la setmana sense afaitar, no feia gaire goig i aleshores anaven a les barberies i les
barberies no paraven. Anaven a fer safareig, a buscar una revista o diari com l’Onze, el Lean, el Dicen, El
Mundo Deportivo. Era el fet d’anar allà i parlar de futbol, parlar de coses. Ara vas a la barberia i és molt
diferent. Als anys 40 i 50, de perruqueries de senyores només n’hi havia dues. En canvi, de barberies a
Parets n’hi havia cinc. Ara és a l’inrevés, quasi a cada carrer et trobes una perruqueria.
Quins altres oficis han desaparegut o canviat completament?
El ferrer. Abans, els ferrers del poble eren els mecànics de cotxes d’ara. No hi havia cotxes però tenien
molta feina a ferrar cavalls. La gent, sobretot el jovent, sovint pensa molt sobre el que està passant ara,
però no en el passat ni el futur. Jo crec que si volem viure l’ara i volem ser bons en el futur, hem de tenir
l’experiència del passat.

Jaume Anfruns i Palau
Jaume Anfruns (Parets, 1937) és escriptor, poeta i una persona molt vinculada a les entitats el municipi. Impulsor del Festival de Poesia i de l’entitat
de difusió literària Niu d’Art. Col·laborador habitual a Ràdio Parets i implicat
en la recuperació de la memòria històrica del municipi.

Per què t’has centrat en 20 oficis?
Em sap greu, perquè n’hi ha, sobretot, vuit o deu més que els podia haver inclòs en el llibre, però no tenia
les dades necessàries. Per exemple, no parlo del baster, perquè no li vaig poder fer mai cap entrevista i
era la persona que anava per les cases picant matalassos de llana. Tot això ara s’ha perdut.
Quin paper pren la poesia en el llibre?
Cada ofici va acompanyat d’una poesia. No podia fer un llibre sense poesia. He buscat amics i amigues
de la poesia del meu entorn i també hi han col·laborat. A més, hi ha les il·lustracions d’en Marc Vila.

SANT JORDI A PARETS / AVANÇ DE PROGRAMACIÓ

Sant

Jordi
2022

DIVENDRES 22 ABRIL

DISSABTE 23 ABRIL

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de
Literatura Infantil i Juvenil: Contes LGTBI.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del
llibre 20 oficis, 20 records, de Jaume Anfruns.

De 10.00 a 13.00 h
El trencaclosques de Sant Jordi, a càrrec d’Ara Sarau
De 10.00 a 12.30 h
Manualitats i roses, a càrrec de la gent gran de la
Residència Pedra Serrada.

DISSABTE 23 ABRIL
Plaça de la Vila
TOT EL DIA
Parades de llibres i flors a càrrec de les llibreries i
floristeries de Parets.
Tallers per als més petits, roses i venda de marxandatge de la colla de Diables Parets.
Taller de roses, punts de llibre i contes, a càrrec
d’Òmnium Cultural
MATÍ

De 10.00 a 13.00 h
La Ràdio celebra Sant Jordi. Emissió de ràdio en
directe, a càrrec de RAP 107 FM.
De 10.00 a 13.00 h
La Cova del Drac. Activitat al voltant dels dracs, a
càrrec de les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler.
De 10.00 a 13.00 h
Manualitat de punts de llibre, conta contes en
anglès i sorteig de contes, a càrrec de Kids&Us.

TARDA
18.00 h
Espectacle familiar de Rialles Parets: Princeses,
dracs, cargols i altres animalons, a càrrec de la cia.
Patawa.
21.00 h
Ànimes de foc. Representació de la llegenda de Sant
Jordi i piromusical de la Bèstia, a càrrec de Diables
Parets.
Al llarg de la diada, tindrà lloc la presentació dels
llibres següents d’autors locals:
Democràcia. Un procés històric de llibertat, de Joan
Sala Vila.
Convergencia (vol. II de la trilogia Hijos de un Dios
Mayor), de José Luis Barca.

GIRA FULLS
Ens agrada llegir

