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Parets presenta el projecte d’estació i Park&Ride amb la ministra Raquel Sánchez
L’Ajuntament de Parets del Vallès va rebre el passat 8 d’abril la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, amb motiu de la presentació
de l’obra de construcció de la nova estació de tren amb sistema Park&Ride al municipi. A la visita institucional hi van participar representants de l’Ajuntament, de
l’entitat pública empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i de la Generalitat, com a signants del conveni per a la construcció del projecte.
L’obra preveu ampliar i modernitzar la infraestructura actual amb el soterrament de les vies. La nova superfície, d’uns 3.000 m2, permetrà gaudir d’un nou espai públic
que servirà per habilitar·hi un aparcament d’intercanvi, més conegut com a Park&Ride. Pàg. 3

Parets obté
el Segell
Infoparticipa

Trimestre
300 assistents
d’activitats de la a la Jornada
gent gran
d’Activitat Física

Pàg. 19

Pàg. 16

Pàg. 21

Parets celebra la Setmana de la Salut amb més d’una desena d’activitats Èxit de participació en els actes de la Diada de Sant Jordi al municipi
Parets del Vallès ha acollit una desena d’activitats innovadores amb motiu de la primera
Setmana de la Salut que se celebra al municipi, amb actes durant tota la setmana. El
consistori ha reprès també el projecte ‘Parets Sense Fum’. Pàg. 7

Parets va celebrar la diada de Sant Jordi amb més d’una vintena d’activitats per a tots
els públics. Entre les activitats més destacades hi va haver tallers, lectures de contes,
presentacions, un receptari per dracs i un trencaclosques gegant. Pàg. 12 i 13

Entrevistem Katerina Lopez

Ballarina professional
i professora de dansa
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31 de març de 2022

APUNTA’T
MAIG
Durant tot el mes
·A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors.

Dilluns 9 maig
·A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en
français a càrrec de Marlen Castro.

Diumenge 1 maig
·A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre Les irresponsables, de Javier Daute.

Del 9 al 19 maig
·A la Biblioteca Can Rajoler, exposició del XXV Concurs de Punts de
Llibre – 2022.

Dilluns 2 maig
·De 15 a 16 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, primera sessió de Cafè
Comerç amb l’alcalde, un espai de trobada entre Ajuntament, experts i
comerciants locals sobre temes d’interès comú.
·A les 19 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation group in english.

Del 9 al 27 maig
-Del 9 al 27 de maig, campanya Endevina-la! Organització: Oficina de
Català i Servei de Comerç.

Dimecres 4 maig
·A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Descobreix l’art: L’art a l’antic
egipte. Misteris, faules i tabús, a càrrec d’Iris Paris, dins del programa
Egipte a la biblioteca.
Dijous 5 maig
·A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte a càrrec de Sònia
Fernández.
Divendres 6 maig
·A les 17.30 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, presentació del llibre
Creciendo con la fuerza, de Xose Lois Deiros Domínguez. Organització:
Club Atletisme Parets.
·De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, Tallers de natura en família:
elaboració de melmelades, prou de malbaratament d’aliments!

Sense sorolls s’emmudeix la paraula.
Per dormir i tenir un dolç despertar.
Caldre’m silenci quieta nit callada.
De bon jorn escoltant el cant del gall,
i els aguts lladrucs d’un gos guardià
romperen l’assossega’t silenci nocturn.

Dissabte 7 maig
·De 10 a 13.30 h, a Can Jornet, Ruta de l’Aigua Parets·Gallecs. Organit·
zació: Escola de la Natura.
·A les 16 h, al Teatre Can Butjosa, festa del 60è aniversari de l’Agrupa·
ment Escolta i Guia Sant Jaume. Organització: l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Jaume.
·A les 22.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de Cafè Teatre Yo sobreviví a la EGB, de Jordi Merca.

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

Diumenge 8 maig
·D’11 a 12 h, al parc la Linera, taller de ioga obert, a càrrec de The
Nomad Yoga. Organització: Parets Contra el Càncer i The Nomad Yoga.
·D’11 a 12 h, a la plaça de la Vila, ballada i taller familiar de gitanes a
càrrec de la Colla del Ball de Gitanes de Parets, dins de la 14a Setmana
de la Família. Organització: Colla del Ball de Gitanes de Parets.

Dimecres 11 maig
·A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller per a adults: l’escriptura
jeroglífica, a càrrec del Museu Egipci de Barcelona, dins del programa
Egipte a la biblioteca.
Dijous 12 maig
·A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte especial Setmana
de la Familia, a càrrec de Gemma G. Vilardell.
Divendres 13 maig
·A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del Projecte Educatiu de
Centre Compartit, a càrrec de les escoles bressol municipals.
·A les 21 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: “Prepa·
rant l’eclipsi total de Lluna del 16 de maig”. Gratuït.
·A les 22 h, a l’observatori astronòmic Josep Mauri, sessió d’astronomia
per a adults: “El viatge de les Voyager” i observació amb telescopi de la
Lluna, el cúmul d’Hèrcules i Vega. Gratuït.
Dissabte 14 maig
·A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en familia: contes i
cançons a càrrec de Caro von Arend.
Diumenge 15 maig
·A les 9 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida de la
caminada popular Piolet, de 12 km. Tornada a les 13 h. Organització:
Centre Excursionista Parets.
·D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques, cloenda de la Setmana de
la Família, amb espai de jocs i tallers infantils.
·A les 12.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, vermut LGTBI+ Feminista,
Fem Xarxa! amb la col·laboració de CEM Maria Grever.
·A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle musical Womblues, amb
Big Mama Montse, Sister Marion & Sweet Marta.
Dilluns 16 maig
·A les 19 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation
group in english. A càrrec de l’Elena Calvo.

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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Josep Bernal Piqué.
Santuari de Montgrony 1980

Dijous 10 maig
·A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, bressol de contes: hora del
conte per a infants de 0 a 3 anys, a càrrec de Mercè Martínez, d’Un
Conte al Sac.

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

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

Edició: Ajuntament de Parets del Vallès.
Redacció: Carles Font, Pau Llosa i Laura Pallarés.
Fotografia: Heribert Gallardo i Sílvia Ferran.
Maquetació i disseny: Heribert Gallardo, Joan Vila, Laura
Pallarés, Sandra Piñero i Pau Llosa.
Tiratge: 8.500 exemplars.
Impressió: Editorial MIC.
D.L. B-21822/2005 Exemplar gratuït.
Per publicitat: Contacteu amb el Gabinet de Comunicació al
93 573 81 81 o comunicacio@parets.cat. Per a més informació
consulteu la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Parets.

BUS URBÀ

La lluminària lluna es reflectia
en el minuciós rústic campanar
que em persuadí contemplar
l’extensa lumínica celístia.

TELÈFONS D’INTERÈS

·A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Lumière, a càrrec
de la cia. Txema. Organització : Rialles Parets.

Dimarts 3 maig
·A les 18 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Story time: The Princess and
the Pea, a càrrec de Cambridge School.
·A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller familiar per conèixer
Joan Miró, a càrrec d’Iris Paris. Adreçat a infants de 3 a 7 anys i famílies.
Cal inscripció prèvia.

Heus aquí una nit de placidesa.,
fent hostatge allí dalt de la muntanya,
una nit d’estiu de lluna encesa,
la pau i el silenci m’acompanya.

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

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

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

El silenci parla per si sol.

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

L’ALTAVEU

PARETS AL DIA
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Recollida de
voluminosos,
tots els dimarts i
dijous (gratuït)
Aparells elèc·
trics, plàstic, me·
tall, matalassos,
joguines, palets,
armaris, portes,
fustes i taulons,
mobles vells,
sofàs i tot tipus
d’andròmines.
Cal trucar abans al
93 573 88 88
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Parets presenta el projecte d’estació de tren i Park&Ride amb la visita de la
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
L’Ajuntament de Parets del Vallès va rebre el passat 8
d’abril la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, amb motiu de la presentació
de l’obra de construcció de la nova estació de tren amb
sistema Park&Ride al municipi.
A la visita institucional hi van participar representants de
l’Ajuntament, de l’entitat pública empresarial Adminis·
trador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i de la Ge·
neralitat, com a signants del conveni per a la construcció
del projecte.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va rebre la minis·
tra, Raquel Sánchez, a les dependències de l’Ajuntament
de Parets, on va signar al Llibre d’Honor Municipal i se li va
fer entrega d’un obsequi institucional. A l’acte també hi va
assistir el secretari general d’Infraestructures del minis·
teri, Xavier Flores, el secretari general de vicepresidència
de la Generalitat, Ricard Font, la presidenta d’Adif, María
Luisa Domínguez i Carlos Prieto, subdelegat del Govern
d’Espanya a Barcelona. Posteriorment, els assistents es
van dirigir a l’estació de tren de Parets acompanyats de
l’equip de govern.
Visita i parlaments a l’estació actual
En el seu parlament, l’alcalde de Parets, Francesc Juzga·
do, va destacar la importància de l’obra que s’executarà
i va afirmar que “el projecte plasma la importància de la
col·laboració entre diferents administracions, entre el go·
vern central, la Generalitat i els municipis. No és només
fer una nova estació sinó la construcció d’un Park&Ride
que doni sortides a Parets i a municipis del voltant, com
els de la Vall del Tenes. No només tindrem el desdo·
blament i una nova estació, sinó que, a més, tindrem el
Park&Ride. En definitiva, una obra pionera del segle XXI”.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, va explicar què suposa aquest projec·
te: “avui celebrem un projecte important per a Parets
del Vallès i per a la ciutadania. Estem en un moment de
transformació i recuperació dels espais urbans, i això ens
donal’oportunitat que les infraestructures ferroviàries si·
guin la millor eina per millorar la ciutat i per avançar en
el model de mobilitat sostenible. Entre tots estem trans·
formant la mobilitat i l’aposta pel ferrocarril és clau per a
la transició ecològica de l’economia i les nostres ciutats”.
El secretari general de vicepresidència de la Generalitat,
Ricard Font, va ressaltar que “aquest és un petit pas més
per tenir un sistema de transport públic i mobilitat soste·
nible que ens permeti fer front als reptes que tenim des
del punt de vista climàtic. Els canvis que hem de fer per
donar una alternativa al transport privat a través del trans·
port públic, per reduir tones de CO2 ha de ser per vies com
aquestes, com la construcció del Park&Ride a Parets”.
La presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez, va apuntar
que “ja tenim contractat el projecte amb empresa de con·
sultoria d’enginyeria civil INECO. A més, comptarà amb
el mecanisme de finançament i del pla de Recuperació i
Resiliència. El termini estimat d’execució de les obres és
de setze mesos, però l’anirem concretant a mesura que
anem avançant. Pel que fa a les obres de desdoblament
,ja estan adjudicades i recentment s’ha firmat el contracte
amb l’empresa constructora encarregada de l’actuació”.

La ministra Raquel Sánchez a l’acte de presentació del projecte

L’alcalde Francesc Juzgado presentant el projecte d’estació i Park&Ride

La ministra, Raquel Sánchez, a les dependències de l’Ajuntament signant el Llibre d’Honor Municipal per la presentació del projecte, el 8 d’abril

La nova estació i Park&Ride
L’obra preveu ampliar i modernitzar la infraestructura ac·
tual i es proposa construir una gran plataforma que co·
breixi les andanes, perquè quedi al mateix nivell de l’avin·
guda de Catalunya i connecti amb l’avinguda d’Espanya.
Per accedir a les vies, que quedarien soterrades, s’instal·
larien escales i ascensors. La nova superfície, d’uns 3.000
m2, permetria gaudir d’un nou espai públic que serviria
per habilitar-hi un aparcament d’intercanvi, més conegut
com a Park&Ride. Aquest sistema facilita l’aparcament del
vehicle privat per agafar el transport públic.
La transformació de l’estació suposarà una inversió de
més d’11 milions d’euros. El finançament anirà a càrrec
de l’Ajuntament de Parets, que assumirà el 20% del cost,
i Adif i la Generalitat pagaran el 60% i el 20% de l’obra,
respectivament. Tot i això, es contempla la possibilitat
de finançar l’obra amb fons europeus Next Generation.
El nou projecte de l’estació de tren i el Park&Ride preveu ampliar i modernitzar la infraestructura actual i es proposa construir una gran plataforma

4

ACTUALITAT

31 de març de 2022

Els alumnes de 5è i 6è de l’escola Acesco creen Parets, a l’assemblea de
dues cooperatives escolars
les Ciutats Educadores
La reunió va fer-se el 30 de març i agrupa més
de 500 ciutats, de 36 països diferents

Els alumnes de l’Acesco produiran ninots de roba i de llana que vendran al mercat municipal el 30 de maig

Els alumnes de 5è i 6è de l’escola Acesco han creat les
cooperatives EA5È i STP (Save The Pets), que destinaran
una part dels beneficis a dues ONG del municipi, l’Asso·
ciació Parets contra el càncer i a l’Associació Protectora
d’Animals de Parets. Les cooperatives escolars s’han for·
mat a través del projecte de la Diputació de Barcelona per
fomentar l’emprenedoria als centres educatius, Cultura
Emprenedora a l’Escola (CuEmE), amb el suport de l’Ajun·
tament, l’escola i entitats locals.
La creació d’ambdues entitats es va formalitzar amb un
acte a la Sala Serra de la Cooperativa el 8 d’abril amb la
presència de representants dels dos cursos, de membres
de l’escola Acesco, de l’alcalde Francesc Juzgado, i de la
vicealcaldessa i regidora d’Educació Casandra Garcia. A
l’acte institucional, els nens i nenes del centre educatiu
van rebre simbòlicament el codi d’identificació fiscal (CIF)
per a les seves respectives cooperatives. Els col·lectius
produiran ninots de llana i roba que es podran adquirir

al mercat municipal el dilluns 30 de maig. L’acte s’em·
marca dins el programa Cultura Emprenedora a l’Escola
(CuEmE), que fomenta els valors i les competències de
l’emprenedoria en el cicle superior d’educació primària. La
iniciativa està impulsada per la Diputació de Barcelona i hi
participen 98 municipis de la demarcació amb l’objectiu
de proporcionar els valors cooperatius des dels centres
educatius i els ens locals.
Participació dels nens i nenes
El projecte consisteix en la creació i gestió, per part de
l’alumnat, d’una cooperativa escolar amb el suport de l’es·
cola, l’administració local, les empreses i altres entitats de
la seva localitat. I tot el que comporta: capital, estatuts,
logotip, CIF, entre d’altres. El projecte pretén que, durant
el curs, els alumnes constitueixin i gestionin una coope·
rativa a l’aula i s’organitzin per fabricar i vendre productes
artesanals al municipi.

La regidora d’Educació va participar a la reunió virtual de l’AICE

Parets del Vallès assisteix a l’Assemblea General de Ciu·
tats Educadores com a membre associat de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE). La vicealcal·
dessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, va partici·
par a la reunió anual com a representant del consistori.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’entitat AICE
i està integrat per tots els associats amb dret a vot. En·
guany, la reunió de l’assemblea general es fa fer el 30 de
març a Tampere, a Finlàndia, amb modalitat presencial i
virtual. La reunió va ser híbrida, amb assistència presenci·
al i virtual alhora, per afavorir la màxima participació pos·
sible. A l’Assemblea General es van tractar temes com la
modificació dels Estatuts de l’associació AICE, la memòria
d’activitats de 2021, el pla d’acció de 2022, l’organitza·
ció del Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2022, la
memòria econòmica de 2021, el pressupost de 2023 i el
congrés de l’associació de 2022, entre d’altres.

Preinscripció i matrícula La Xarxa 0-6 reuneix una cinquantena de mestres
pel nou curs a les bressol
Els tràmits són electrònics i la preinscripció es
pot fer del 9 al 20 de maig

La formació es va fer el 2 d’abril a la Sala Basart Cooperativa i es va centrar en la importància del joc en els infants

L’Ajuntament publica el calendari de preinscripció i matrícula

L’Ajuntament de Parets posa a disposició de tothom el ca·
lendari per la preinscripció i matrícula del nou curs 20222023 de les escoles bressol. La preinscripció a les llars
d’infants El Cirerer,La Cuna i El Gargot es farà electrònica·
ment a la web de l’Ajuntament a través de la presentació
de sol·licituds del 9 al 20 de maig, ambdós dies inclosos.
La sol·licitud de preinscripció és telefònica i es pot
fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb
connexió a Internet, accedint al web de l’Ajuntament
de Parets, on també podeu realitzar qualsevol consulta per obtenir més informació i consultar un resum
del projecte educatiu, els serveis les i instal·lacions
que ofereix cada centre.

La trobada de formadors Xarxa 0-6 va reunir el 2 d’abril
una cinquantena de mestres i educadores del municipi en
una jornada de treball conjunt centrada en la importància
del joc en els infants d’aquesta edat. La sessió formativa
es va dur a terme a la Sala Basart Cooperativa entre les 9
i les 13 h i va acabar amb la cloenda de la vicealcaldessa
i regidora d’Educació, Casandra Garcia.
La formadora de la sessió va ser l’especialista en educació
infantil i formadora de mestres, Eva Sargatal, vinculada a
l’Associació Rosa Sensat. En aquesta ocasió, el tema de
la trobada es va centrar en la importància del joc entre
els infants de 0 i a 6 anys i va reunir una cinquantena
de mestres i educadores del municipi. La vicealcaldes·
sa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, ha destacat la
importància de les trobades per a la millora educativa del
municipi i ha agraït la implicació de les docents: “Des de

la regidoria pensem que és una molt bona eina per a totes
les docents del municipi que ajuden a fer que el sistema
educatiu de Parets del Vallès sigui d’una gran qualitat. Per
tant, agraïm la implicació i la participació a totes les pro·
fessionals que s’impliquen en les jornades de formació de
la Xarxa 0-6 sessió rere sessió i durant tot el curs escolar”.
Coordinació pedagògica entre els centres
La Xarxa 0-6 d’educació infantil del municipi neix amb
l’objectiu de debatre, consensuar criteris i donar cohe·
rència al primer i el segon cicle d’educació infantil. Hi par·
ticipen mestres i educadores de les escoles bressol i de
les unitats d’educació infantil de les escoles de Parets del
Vallès, que realitzen una feina de coordinació pedagògica
i organitzativa per tal de millorar la participació i el debat
sobre les qüestions que afecten l’educació.

ACTUALITAT

31 de març de 2022

5

Les escoles Lluís Piquer i NS Montserrat visiten l’Ajuntament de Parets
Els alumnes són rebuts per l’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia

Alumnes de l’escola Lluís Piquer

Alumnes de l’escola NS Montserrat

Alumnes de l’escola NS Montserrat

Els alumnes de les escoles Lluís Piquer i Nostra Senyora
de Montserrat, acompanyats per mestres del centre, han
visitat les dependències de l’Ajuntament per conèixer de
prop el seu funcionament i poder plantejar els seus dub·
tes als representants polítics.
Enguany, aquesta iniciativa 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 per visitar els alumnes.

els grups polítics municipals i els treballs que 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’Ajunta·
ment 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.

Recorregut de les visites
Durant les visites, els nens i nenes són rebuts per l’al·
calde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra
Garcia, a qui poden exposar els seus dubtes i preguntes.
Per finalitzar, es prepara un Ple simbòlic on s’explica la
composició de l’Ajuntament, el paper que desenvolupen

Parets celebra amb èxit la segona edició del Canta Parets 2022
L’actuació musical es va fer l’1 d’abril amb la participació de les escoles Vila Parietes, Acesco i Lluís Piquer
Parets del Vallès va celebrar amb èxit la segona edició
del Canta Parets! 2022 amb la participació dels nens i
nenes de P5 de de l’Escola Vila Parietes, l’Escola Acesco
i l’Escola Lluís Piquer.
L’actuació musical es es va fer l’1 d’abril al Teatre Can Ra·
joler amb la participació dels alumnes de les tres escoles
municipals que no havien participat en l’edició del gener
per la situació sanitària de la covid.
L’actuació d’enguany ha estat El Món, un conte en forma
de cantata per aconseguir arribar a construir un món mi·
llor entre tots.
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, ha agraït
la implicació de l’alumnat per celebrar l’espectacle i ha
destacat que en aquesta segona edició “s’ha buscat un
moment perquè tots els nens i nenes que s’han esforçat
hagin pogut actuar davant de la seva família, ja que encara
no ho havien pogut fer. L’espectacle ha estat meravellós,
com no pot ser d’una altra manera, i desitgem que l’any
que ve tots els alumnes de P5 puguin tornar al pavelló de
Parets i fer la cantata en una única edició, com sempre”.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia,
ha apuntat la importància d’aquest projecte per les es·
coles i el conjunt del municipi: “Ens agradaria agrair tota
la tasca i l’esforç que fan els professionals, les mestres,
els especialistes de música i els docents de l’escola de
música, que fan que el concert sigui real, a més, de la
implicació de totes les famílies i els infants, els protago·
nistes reals de l’espectacle. El Canta Parets! ens agrada,
per una banda, perquè crea un sentiment de pertinença
al municipi, ja que tots els nens de P5 s’aprenen les ma·

Segona edició del Canta Parets 2022, el dia 1 d’abril, al Teatre Can Rajoler

teixes cançons i, per l’altra, perquè contribuïm amb les
escoles a treballar la sensibilitat cap a la música”.
El director de l’Escola Municipal de Música, Jordi Azagra,
ha dit: “Els nens estan molt contents, és una cosa que
no han fet mai i, per a ells, tocar amb músics és tota una
festa. És la segona edició del Canta Parets perquè quan
es va fer la primera aprofitant la Festa Major d’hivern hi
havia tres col·legis que tenien classes confinades i no van
poder participar. Llavors es fa agafar el compromís que
tota la feina feta pels nens i nenes de P5 valia la pena que
la poguéssim fer pública i compartir-la amb els pares.

Canta Parets! és un projecte iniciat l’any 2015 en el qual
l’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès proposa
i coordina una gran cantata amb la integració i participació
de totes les escoles d’infantil i primària del municipi.
Es tracta d’un projecte de poble en el qual es vol donar
valor a la participació col·lectiva i alhora fomentar el gaudi
de la música a través del cant. En aquest sentit, els nens
i les nenes de P-5 dels col·legis de Parets hi participen
cantant, i l’Escola Municipal de Música aporta la direcció
i la coordinació del projecte, així com la música en directe
a càrrec del professorat del centre.
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Parets fomenta la contractació de 63 persones en 29 empreses
L’oficina del Servei Local d’Ocupació de Parets va destinar una dotació de 97.000 euros en ajuts a la contractació el 2021

L’Ajuntament va fomentar la contractació de 63 persones en 29 empreses amb ajuts a l’ocupació durant el 2021, amb una dotació de 97.000 euros

L’Ajuntament de Parets va fomentar la contractació de 63
persones en 29 empreses amb ajuts a l’ocupació durant
el 2021, amb una dotació de 97.000 euros. Les ajudes
econòmiques per afavorir la contractació s’atorguen a
través de l’oficina del Servei Local d’Ocupació de Parets
(SLOP) a les empreses sol·licitants segons les variables
de la desena convocatòria dels ajuts. L’objectiu de la con·
vocatòria de subvencions per l’ocupació és donar suport a
les empreses que fomentin la contractació de persones de
Parets del Vallès. Pel que fa a les empreses, poden ser be·
neficiàries dels ajuts les que cobreixin les seves vacants

laborals mitjançant l’SLOP i prèvia gestió de l’oferta per
part de la mateixa oficina d’ocupació.
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, destaca
la importància de les polítiques de foment de l’ocupació i
recorda els beneficis de “l’aposta per donar subvencions a
les empreses per fomentar l’ocupació de paretanes i pare·
tans que tants bons resultats ens està donant en aquests
últims 10 anys”.
El regidor d’Ocupació, Antoni Fernández, apunta que
“aquest últim any, el 46% dels contractats han estat jo·
ves i el 73% dels contractes han estat a jornada completa.

Cada edició anem millorant i els resultats arriben”.
Pel que fa a les dades de les persones ocupades del 2021,
cal destacar que més d’una tercera part dels contractats
feia més d’un any que estaven a l’atur.
Respecte als sectors més sol·licitats hi ha els monitors,
professionals assistencials, administratius, operaris, pe·
ons, paletes i lampistes, que ocupen més de dos de cada
tres llocs de treball, concretament un 78% de les feines.
La resta de sectors sol·licitats, el 22% del total, han estat
concentrats en el sector de la logística, el transport, el
comerç, els oficis, la restauració i els perfils tècnics.
Els perfils de treballadors sol·licitats per les empreses
són els estudis obligatoris i la formació professional, amb
més del 70% de feines, mentre que, per contra, els estu·
dis superiors de grau i màster, juntament amb els estudis
primaris, han estat els menys demandats.
Una diferència respecte a l’any passat ha estat la contra·
ctació de treballadors per gènere on les empreses sol·
licitants han contractat lleugerament més homes que
dones, un 55% i un 45%, respectivament aquest 2021.
L’ocupació a persones joves, de 16 a 30 anys, ha estat
positiva i significa un 46% dels contractes, una dada que
s’ha incrementat en comparació al 2020, que havia sigut
del 37%. La resta de feines per edats han estat: 3 de cada
10 contractats eren persones de més de 46 anys; i 2 de
cada 10 tenien de 31 a 45 anys.
La darrera dada que el govern valora positivament és la
jornada dels contractes de feina, ja que més del 70% dels
contractes han estat per jornades completes i no tem·
porals, la qual cosa significa un augment respecte a les
dades de l’SLOP del 2020.

La perruqueria i barberia Be You obre les seves portes a Parets
El nou establiment està situat al carrer de Fra Francesc d’Eiximenis, número 26

La nova perruqueria Be You obre les portes a Parets del
Vallès. L’establiment ofereix els serveis de barberia i per·
ruqueria, on s’ha especialitzat en color i correcció de color.
A la inauguració del 6 d’abril, hi va assistir una representa·
ció de l’equip de govern de l’Ajuntament, encapçalada per
l’alcalde Francesc Juzgado i la vicealcaldessa Casandra
Garcia. La perruqueria Be You està instal·lada al carrer Fra
Francesc d’Eiximenis, 26, de Parets del Vallès.
Els horaris d’obertura de Be You són de dimarts a diven·
dres de 9 a 13 h, als matins, i de 15 a 19 h, a les tardes. A
l’establiment hi treballaran dos ajudants de perruqueria,
una estilista i un barber. L’estilista de Be You té 8 anys
d’experiència en el sector, treballant com a particular i en
altres perruqueries.
L’establiment està obert des del 27 de març i té moltes
ganes d’oferir els seus serveis al municipi de Parets del
Vallès. El podeu trobar a partir d’ara al carrer Fra Francesc
d’Eiximenis, 26.
Un moment de la inauguració de la perruqueria Be You el 6 d’abril amb la presència de l’equip de govern de l’Ajuntament de Parets del Vallès

S’inaugura la Clínica Dental Maido al carrer d’Alfons XIII de Parets del Vallès
La nova clínica i consultoria dental paretana es troba al Carrer d’Alfons XIII, 2, i va obrir les seves portes al públic l’11 d’abril

La nova clínica i consultoria dental Clínica Dental Maido va
obrir les portes al públic l’11 d’abril. Uns dies més tard, el
23 d’abril, es va fer la inauguració amb la família i amics,
on també hi van assistir els membres del govern de Pa·
rets. La clínica està situada al carrer d’Alfons XIII, número
2, amb l’horari de dilluns a dijous de 9 a 13.30 h i de 15 a
19 h, i els divendres de 9 h a 15 h.
El director de la clínica és en Sergi Gros i la directora mè·
dica, la Miriam Alcantarilla. Per altra banda, hi treballaran
també com a col·laboradors un cirurgià i un endodoncista.
La Miriam té 20 anys d’experiència en el sector i 14 anys
com a doctora i ara, amb la nova clínica a Parets, enceta
un nou repte empresarial i professional. La clínica està
totalment equipada per oferir el tractament més adequat.
Per demanar cita a la Clínica Dental Maido es pot fer te·
lefònicament al telèfon 93 178 85 32, per WhatsApp 640
746 752 i per correu electrònic al info@clinicadentalmai·
do.com.
Inauguració de la Clínica Dental Maido a Parets del Vallès el dia 23 d’abril

31 de març de 2022
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Exposició de pintures
d’oli de Pepita Val

31 de març de 2022

Parets organitza activitats sobre la cultura egípcia
durant el mes de maig a Can Rajoler

L’exposició es podrà veure del 29 d’abril al 15 de maig

L’Ajuntament de Parets exposarà les pintures a l’oli de
la pintora Pepita Val al Centre Cultural Can Rajoler. L’ex·
posició es podrà veure del 29 d’abril al 15 de maig i els
beneficis de la venda d’obres es destinaran a l’Hospital de
Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.
L’horari d’obertura és de dilluns a divendres de 16 a 20 h
i els matins de dijous de 10 a 13 h.
La pròxima mostra que s’exhibirà a Can Rajoler serà la
tradicional exposició d’obres i treballs de l’alumnat del
taller de pintura i dibuix del Casal de Cultura Can Butjosa.
L’exposició s’inaugurarà el 20 de maig a les 19 h i es podrà
visitar fins al 5 de juny.

I TAMBÉ...
Cursos a l’Escola de la Natura

Continuen els cursos de l’Escola de la Natura amb
l’elaboració de mermelades el divendres, 6 de maig.
També es farà un curs d’ornitologia al Tenes els dies
20 i 21 de maig. El 27 de maig es durà a terme un
taller d’estampació amb tints naturals.

Parets amb flors

Podeu formar part del projecte Parets amb Flors els
dilluns de 10 a 12 h o bé els dijous de 17 a 19 h.

Les activitats s’iniciaran a principis de mes i hi haurà una exposició de documents sobre l’antic Egipte que estarà disponible durant tot el maig

La Biblioteca Can Rajoler organitza diverses activitats
sobre cultura egípcia durant el mes de maig sota el títol
‘Egipte a la biblioteca’. La programació s’iniciarà amb una
exposició de documents sobre l’antic Egipte, que estarà
disponible durant tot el mes. Seguidament, tindran lloc
quatre esdeveniments més relacionats amb la temàtica
elegida, un per setmana, respectivament.
Activitats sobre cultura egípcia
A l’exposició es podran veure documents sobre l’antiga
civilització egípcia com novel·les, contes, biografies, mitologia i art, entre altres. El dia 4 de maig, a les 18.30 h,
s’ha programat un taller a càrrec d’Iris Paris sota el títol
‘Descobreix l’art: L’art a l’antic Egipte’, on es tractaran els
misteris, les faules i els tabús d’aquesta civilització .
El següent dimecres 11 de maig, a les 19 h, es realitzarà
un taller per a adults sota el nom de ‘L’escriptura jero·
glífica’ i el dimarts 17 a les 18 h hi haurà un altre taller,
aquest per a infants, amb el títol de ‘Mòmies egípcies’.

Ambdós tallers van a càrrec del Museu Egipci de Barce·
lona, que participa en aquesta programació vinculada a
l’egiptologia. Finalment, el 31 de maig a les 18 h, clouran
les activitats amb l’hora del conte ‘Ra i Nut. Llegendes
que corren pel Nil de nit i de dia’, que anirà a càrrec de
Mon Mas.
Efemèrides d’Egipte del 2022
Les activitats s’emmarquen dins de la commemoració
de diferents efemèrides d’Egipte en aquest 2022, com
per exemple els 100 anys del descobriment de la tomba
de Tutankamon, els 200 anys del desxiframent de l’es·
criptura jeroglífica (de la pedra de Rosetta) per part de
Jean·François Champollion i els 75 anys del naixement
de l’egiptòleg i escriptor Christian Jacq.
A banda de les activitats d’aquest mes a la Biblioteca Can
Rajoler, l’Agrupació Pessebrista de Parets també va dedi·
car el pessebre del passat Nadal a l’antic Egipte, amb la
reproducció de diferents monuments.

ALEXIA · 1 any

DRAKO · 1 any

MEMPHIS · 3 anys

NIT · 10 anys

LINDA I CHIQUITINA
7 i 5 anys

OMI · 5 anys

THAI · 2 anys

VALENTINA · 1 any
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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 alum·
nes 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 D’ABRIL:
Treballem 2 ODS: Acció climàtica i energia assequible i no contaminant.

Què podem fer?
· Tenir en compte la petjada ecològica dels productes del supermercat.
· Conscienciació de comprar productes a granel.
· Comissió d’energia tant a l’escola com a casa: intentar utilitzar sempre la llum natural,
desendollar els electrodomèstics que no utilitzem i els carregadors.

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.

Ets jove? Tu decideixes!
Ja pots votar i triar fins al 15 de maig
Aquestes són les 5 propostes de pressupostos partici·
patius a votar després de la recollida d’idees del jovent
de Parets. A la tria, hi han participat més d’un centenar
de joves.
Es faran aquella o aquelles propostes fins a un màxim de
30.000 euros. Les 5 propostes finalistes sorgeixen de la
primera fase de recollida d’idees a les urnes habilitades
als diferents equipaments municipals, a través dels espais

de participació juvenil, de l’adreça electrònica i del formu·
lari habilitats al web, així com al Parets al Dia.
Fins al pròxim 15 de maig es podran triar els projectes que
apareixen a la butlleta adjunta a través dels mateixos ca·
nals: a les urnes de participació a la piscina, el pavelló, els
instituts, a Can Butjosa, Cal Jardiner i a les biblioteques.
També ho podràs fer en línia, emplenant el formulari a la
pàgina web participació.parets.cat.

Cal emplemar i triar les idees i propostes d’aquest formu·
lari, estar empadronat a Parets del Vallès i tenir entre 14 i
30 anys. Només es podrà votar una proposta. En el proper
número del Parets al Dia donarem a conèixer els resultats.
Propostes a votar: Taules de ping pong als parcs, Parc
de Cal.listènia, Nits temàtiques (prioritat DJ Locals), Més
concerts per a joves (F. Major), Ampliar la pista d’skate
de Cal Jardiner.

BUTLLETA DE VOTACIÓ

Ets jove?
!
s
e
x
i
e
d
i
c
e
d
u
T
VOTA la proposta que més t’agradi (només es pot marcar una opció)

Taules de ping-pong als parcs
Parc de cal·listènia
Nits temàtiques (amb prioritat deejays locals)
Més concerts per a joves (Festa Major)
Ampliar la pista d’skate de Cal Jardiner
Període de participació
del 24 d’abril al 15 de maig
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Els especialistes ‘per a enredar dracs afamats del món’ visiten les escoles
Després de l’èxit de la passada edició, amb el Primer receptari per a dracs del món, aquest 2022 es reprèn la iniciativa

Cartell de l’activitat

L’especialista explica el projecte als infants de les escoles

L’any passat, els nens i nenes de Parets van aconseguir
atipar el drac de Sant Jordi amb una pila de receptes i,
així, evitar que es cruspís cap infant de la vila. Després
de l’èxit assolit amb el Primer receptari per a dracs del
món, l’Ajuntament reprèn aquesta iniciativa que uneix les
escoles, les biblioteques, juntament amb artistes del mu·
nicipi per confeccionar, aquest cop, receptes per a enredar
dracs afamats del món. Durant aquest mes d’abril, els
especialistes en dracs afamats han visitat les escoles de
la vila, per demanar als infants la seva ajuda en aquest

projecte, que promet ser d’allò més engrescador.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia,
el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, la narradora
oral i promotora d’aquesta iniciativa, Mon Mas, i responsa·
bles del Servei de Cultura i de les biblioteques municipals,
i les direccions de les escoles de primària del municipi,
s’han reunit per posar en marxa aquesta nova edició.
El projecte consisteix en un recull de receptes inventades
per gaudir de la festa de Sant Jordi com cal. Poesia i cuina,
productes de temporada i una cuina inventada. Receptes

musicals, contes i llegendes de tots els racons de món.
Posteriorment, els artistes visuals de Parets que col·
laboren en el projecte reproduiran les receptes en format
gran per fer una exposició itinerant per les escoles i es
convidarà els restaurants i pastissers del poble perquè
faci la recepta adaptada professionalment.
Cada escola podrà treballar el projecte de manera trans·
versal, a través del joc simbòlic i la descoberta. La propos·
ta arribarà a les famílies per tal de compartir el meravellós
món de la cuina, la invenció i la fabulació.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia,
ha fet una molt bona valoració de l’edició de l’any passat
i ha reiterat l’aposta “per treballar en projectes transver·
sals que impliquin les escoles, les famílies i l’adminis·
tració en aquelles iniciatives que serveixin per estimular
els infants”, També ha agraït “la bona predisposició dels
centres escolars a participar en aquest projecte”.
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, opinava que
“utilitzant l’argot propi de la iniciativa, és un projecte
engrescador i motivador que combina cultura, tradició i
valors, i que compta la complicitat de tothom que hi par·
ticipa”.

Concurs de la Festa de Harry Potter, al concurs Programa de la Diada a
la Flor 2022 a l’Asoveen de punts de llibre 2022 RAP107 FM

La celebració es realitza amb la col·laboració dels Casals

La la 25a edició del concurs s’ha fet durant l’abril

L’emissora va emetre en directe un programa especial de Sant Jordi

L’Ajuntament de Parets del Vallès organitza la Festa de
la Flor 2022 el dissabte 30 d’abril a les instal·lacions de
l’equipament municipal del Casal Asoveen. La celebració
es fa amb la col·laboració dels casals municipals de la
gent gran de Parets i comptarà amb el tradicional concurs
de rams i roses. Al final de l’acte hi haurà una actuació
musical en directe amb ball per a tots els assistents. L’ob·
jectiu de la celebració és que tots els paretans i paretanes
puguin escollir la rosa més bella del jardí de casa o bé dis·
senyar un ram o un centre de flors pròpies i participar en
el concurs floral, l’activitat central de Festa de la Flor. Així,
tots els concursants han de presentar les seves creacions
a partir de les 11 h i a les 12 h es lliuraran els premis als
millors treballs.
La festa culminarà a les 17 h amb un ball per a tots els
participants i assistents, amenitzat pel conjunt Mar i Cel.
Durant els dies previs a Sant Jordi, els casals Municipals
per la gent gran de Parets del Vallès també es van sumar
a la celebració de la Diada de Sant Jordi amb un seguit
d’activitats que van tenir lloc durant els dies 21, 22 i 23
d’abril.
Els actes, oberts als usuaris dels equipaments, consistien
en recitals de poesia i música, i l’oferiment d’un berenar i
d’un obsequi de roses per als assistents.

Parets dedica la 25a edició del Concurs de punts de llibre
a l’obra i el personatge de ficció Harry Potter, coincidint
amb l’aniversari del primer llibre. El concurs es fa durant
el mes d’abril. Les obres s’han de portar a les biblioteques
del municipi, Can Rajoler o Can Butjosa, i l’últim dia per
presentar-les serà el 30 d’abril. Han d’estar relacionades
amb la temàtica d’enguany i el jurat només acceptarà els
punts amb il·lustracions que facin referència a Harry Pot·
ter. Com en edicions passades, les tècniques utilitzades
es limitaran a llapis de fusta, aquarel·les, “plastidecors”
o retoladors. Pel que fa a les categories, se n’han esta·
blert quatre: la blava (fins a 6 anys), la vermella (de 7 a
11 anys), la verda (de 12 a 16 anys) i la groga (a partir de
17 anys).
Els punts de llibre s’exposaran a les biblioteques de Pa·
rets i els guanyadors seran escollits per votació popular.
El lliurament dels premis es farà el dimarts 21 de juny a
Can Rajoler. Els premis consisteixen en un diploma i un lot
d’obsequis per cada categoria. Els punts de llibre guanya·
dors s’imprimiran i s’utilitzaran com a punt d’informació
de les biblioteques. Pel que fa als participants, totes les
obres presentades es podran recollir a les biblioteques,
on han estat dipositades del 27 al 30 de juny i, passades
les dates, quedaran a disposició de l’Ajuntament.

El dissabte, 23 d’abril, l’emissora municipal RAP107 va
emetre en directe un programa especial de Sant Jordi de
10 a 13 h des de la plaça de la Vila de Parets, envoltats
de les parades de flors, llibres i les entitats del municipi.
L’especial va incloure la participació del gabinet de co·
municació de l’Ajuntament i dels col·laboradors habituals
dels programes de l’emissora.
De 10 a 11 h es va fer un especial del programa habitu·
al dels dissabtes al matí des de fa molts anys, RAP 107
PUNT EDU. Miquel Pérez va dur a terme el programa des
de la plaça amb l’acompanyament dels infants en aquesta
edició especial de Sant Jordi.
Durant el matí de la diada, es van fer entrevistes a autors
i autores que han publicat llibres recentment al municipi
i que estaven presents a les parades de les llibreries de
la vila per firmar llibres.
També es va retransmetre en directe una part de la pre·
sentació del llibre de José L. Barca, que anava a càrrec de
la periodista Rosa Díaz.
El programa va comptar amb novetats literàries i reco·
manacions amb les llibreries de Parets; i entrevistes als
propietaris i propietàries de floristeries.
Podeu trobar l’especial de la ràdio a la web www.rap107.
fm o a les xarxes socials de l’emissora.
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Jaume Anfruns presenta el llibre 20 oficis, 20 records al Teatre Can Rajoler
L’acte va estar encapçalat per l’alcalde, Francesc Juzgado, el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, i moderat pel periodista Jordi Seguer

L’autor Jaume Anfruns al Teatre de Can Rajoler amb la presentació del llibre ‘20 oficis, 20 records’

Jaume Anfruns va presentar el seu darrer llibre 20 oficis,
20 records al Teatre de Can Rajoler el passat divendres, 22
d’abril. La presentació, encapçalada per l’alcalde Francesc
Juzgado, i el regidor de cultura, Francesc de la Torre, va
ser moderada pel periodista Jordi Seguer. L’acte va comp·
tar una actuació musical de violí de peces relacionades

amb la temàtica i un recital de les poesies que apareixen
en el llibre per part dels seus autors.
El llibre es va presentar la vigília de Sant Jordi i parla de
vint oficis de Parets. Cada professió va acompanyada
d’un poema de membres de l’associació Niu d’Art Poètic
i d’amics de Jaume Anfruns. Entre els oficis que aparei·

xen al llibre hi ha els de cisteller, rector, drapaire, forner,
recader o sereno, entre d’altres. Al llarg del llibre, l’au·
tor explica en què consistien les professions i després
se centra en com es vivien al municipi de Parets, amb
anècdotes i recopilacions històriques. Al final de cada
ofici apareix un poema dedicat a la professió. A més, el
llibre compta amb les il·lustracions fetes pel dissenyador
gràfic i il·lustrador paretà Marc Vila. Al final de l’obra,
l’autor dedica un espai a acudits relacionats amb les pro·
fessions i, un altre, a les equivalències pels intercanvis
de béns sense l’ús de la moneda. Jaume Anfruns és un
escriptor i poeta local, impulsor del Festival de Poesia i
de l’entitat de difusió literària Niu d’Art Poètic. Anfruns
també és col·laborador habitual de Ràdio Parets, RAP
107, i està molt implicat en la recuperació de la memò·
ria històrica del municipi. De fet, el llibre està basat en
diferents entrevistes que va realitzar l’autor a la ràdio
municipal dins del programa Temps era Temps.
Cava i signatures de llibres
L’acte es va clausurar amb un brindis amb una copa de
cava a la sala d’exposicions Can Rajoler per tots els as·
sistents, així com amb la venda i la signatura de llibres
per part de l’autor del llibre 20 oficis, 20 records.

José L. Barca publica el seu segon llibre Convergencia
El llibre és el segon volum de la trilogia Hijos de un Dios Mayor, editada per l’editorial Libros Indie
Després de l’èxit del seu primer llibre de la saga Hijos de
un Dios Mayor, Revelación, José L. Barca presenta Convergencia, el segon volum de la trilogia, on continua la trama
de la primera part. La presentació de la novel·la, el dia de
Sant Jordi a la plaça de la Vila, va anar a càrrec de Rosa
Díaz, locutora i periodista de RAP 107 FM.
El paretà es va estrenar en el món de la novel·la amb una
història distòpica a Revelación, que forma la primera part
d’una sèrie de tres volums. Es tracta d’una trama ambien·
tada en la II Guerra Mundial. Gira al voltant d’un pilot de
les forces aèries angleses que troba un artefacte estrany
amb el qual començarà l’aventura més important de la seva
vida. Fa molts anys que l’autor es dedica a escriure petits
relats o el que ell anomena relat-joc. Convida a triar una
aventura, basada en els jocs de rol i ens anima, a partir de
les seves xarxes socials, a participar-hi. Els dos volums
de l’escriptor paretà, editats per l’editorial Libros Indie, es
poden adquirir al web de l’editorial, a La Casa del Llibre i a
la plataforma de venda Amazon.

L’escriptor José L. Barca presentant el segon volum de la trilogia Hijos de un Dios Mayor per la Diada de Sant Jordi

Democràcia. Un procés històric de llibertat, el nou llibre de Joan Sala Vila
La presentació es va fer el dissabte 23 d’abril a la plaça de la Vila

Presentació del llibre ‘Democràcia. Un procès històric de llibertat’ de Joan Sala Vila el dia 23 d’abril a la plaça de la Vila

La presentació del llibre Democràcia. Un procés històric
de llibertat, de Joan Sala Vila va anar a càrrec del regidor
de Cultura, Francesc de la Torre, i Xavier Guillamet, el 23
d’abril a la plaça de la Vila de Parets.
Joan Sala Vila ha tornat a publicar, en aquesta ocasió, amb
l’editorial Forment, amb qui l’autor va treballar en el seu
últim llibre de poemes, un recull autobiogràfic titulat Camins d’infantesa d’un nen de pagès.
Joan Sala Vila va néixer el 1929 als Hostalets de Balenyà,
però fa anys que viu a Granollers. És autor dels poemaris
Els quatre daus de la vida, Còctel de l’avi i Estones amb el
meu silenci.
La seva darrera obra, Democràcia. Un procés històric de
llibertat, és un text de “filosofia política”, com explica ell
mateix, que pretén convidar al diàleg “obert i profund amb
respecte, mai amb crispació”.
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MAIG

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

31 de març de 2022

els espectacles a Parets
Una diveida comèdia sobre aquella
pa fosca que ens empeny a fer coses
impensables

7

MAIG

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

dissabte
a les 22.30 h

Un show d'humor
peecte per a tots
aquells que vau
sofrir aquella
maleïda, però
increïble, època
dels 70, 80 i 90

Les irresponsables
Javier Daulte
cultura.parets.cat

Preu general: 24 €
Preu especial: 20 €
Preu Carnet Jove Parets: 18 €
Durada: 1 h 25 m

Yo sobreviví a la EGB
Jordi Merca
Preu general: 15 €
Preu especial: 12 €

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.

Preu Carnet Jove Parets: 11 €
Durada: 1 h 30 m

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
cultura.parets.cat

Amb el supo de
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MAIG

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

els espectacles a Parets
Tres dones aistes uneixen les seves
veus i respectius instruments per
compair experiències i sensibilitats
sobre l'escenari

PROGRAMACIÓ
AMILIAR
AMI
LIAR
LIAR
FAMILIAR
à
l
a
t
a
c
n
e
Diumenge

8 maig

18 h Teatre Can Rajoler

Lumière

Cia. Txema Muñoz
Espectacle d’humor
màgicament familiar.
Mentre espera el tren, el
Txema fa volar la imaginació
més enllà de l’estació on és.
Una bombeta, una jaqueta
i una motxilla el transporten
a un lloc màgic.
Puges al tren?

Womblues

Big Mama Montse, Sister Marion & Sweet Maa
cultura.parets.cat

Preu general: 12 €
Preu especial: 10 €
Preu Carnet Jove Parets: 9 €
Durada: 1 h 20 m

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.

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
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Parets celebra el 91è aniversari de la proclamació de la Segona República
L’Ajuntament va organitzar diverses activitats per l’efemèride que també van incloure una exposició sobre els alcaldes de Parets de 1931 a 1939
L’Ajuntament de Parets del Vallès va celebrar el passat
divendres 8 d’abril, al parc la Linera, la commemoració del
91è aniversari de la proclamació de la Segona República.
Entre els actes organitzats per celebrar l’efemèride, es
va fer un parlament institucional, una lectura de poemes
relacionats amb el període històric i una actuació musical
a càrrec de l’Escola Municipal de Música i el CEM María
Grever.
El tret de sortida es va donar amb la lectura del manifest
que va precedit la lectura de poemes per part de Niu d’Art
i la Taula de la Memòria Històrica, relacionats amb la Se·
gona República; el parlament de la Taula de la Memòria
Història de Parets i el parlament institucional, a càrrec de
l’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra
Garcia. L’acte es va acompanyar d’una actuació musical
de piano i violí a càrrec de Jordi Azagra i Ernesto Briceño,
de l’Escola Municipal de Música i el CEM María Grever.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va destacar en
el seu parlament que, “amb aquesta celebració, volem
homenatjar els paretans i paretanes i a totes aquelles
persones que van ser víctimes i represaliats del règim
franquista, posant un èmfasi especial en els alcaldes i
regidors de la nostra vila, que van lluitar per la defensa
de la democràcia i la llibertat. Ho fem en aquest espai
tan simbòlic, davant de l’escultura en record a aquestes
persones represaliades i que es va crear fruit d’un acord
entre la Taula de la Memòria Històrica de Parets i l’Ajun·
tament amb la voluntat de treballar conjuntament en la
recuperació de la memòria històrica perquè avui, 91 anys
després, continua viu el gran somni republicà”.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia va centrar el seu dis·
curs en els valors republicans: “són tots aquests valors els
que, des de l’Ajuntament de Parets, ens comprometem
a defensar: els principis educatius d’una escola plural,
accesible per a tothom, que prioritzi les capacitats perso·
nals i identitat dels nostres nens i les nostres nenes; una
sanitat responsable i universal, que aposti per la qualitat
amb un servei amb especial atenció a les persones vulne·
rables i la potenciació de polítiques públiques en matèria

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, durant la commemoració del 91è aniversari de la proclamació de la Segona República al parc la Linera

de salut; reivindicarem els drets de les dones, el dret de la
igualtat al treball, a la seguretat i a la participació política
lliure de qualsevol violència”.
La presidenta de la Taula de la Memòria Històrica de Pa·
rets, Maribel Màrquez, va parlar sobre els avenços de la
Segona República i va afirmar que: “la Taula de la Memòria
Històrica, amb aquest manifest, no vol donar una classe
teòrica del que va ser la Segona República, hem volgut
posar de manifest a través de la reconstrucció d’un passat
republicà totes les millores que a la Segona República es
van portar a terme i la Guerra Civil va treure, i així recordar
d’on venim, on som i cap a on anem: el nostre passat, el

nostre present i el nostre futur”. D’altra banda, el dijous
14 d’abril al matí es va fer la hissada de la bandera repu·
blicana a la plaça de la Vila.
Més activitats per celebrar la fita
A més, del 8 al 24 d’abril, la sala d’exposicions de Can
Rajoler va acollir una exposició històrica sobre la Segona
República. La mostra, titulada ‘La Segona República a Pa·
rets’ comptava amb un recull de biografies, documents i
fotografies dels alcaldes de Parets durant el període de
1931 a 1939, complementada amb les ressenyes dels
presidents de la Generalitat Macià i Companys.
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Actuació de millora de El Casal de Joves programa una vintena d’activitats
Les inscripcions als cursos i tallers es poden fer fins al 6 de maig
la xarxa 4G i 5G
ció inclou dotze cursos i tallers diferents, entre els quals
destaquen cursos com: el d’iniciació a DJ, el de twerk
feminista, el d’impressió en 3D, o el de Bikeworkshop,
entre altres.

S’habilita un servei per solucionar les possibles
afectacions temporals de la recepció de TDT

El Casal de Joves Cal Jardiner ha programat una vintena d’activitats

El Casal de Joves Cal Jardiner ha programat una vintena
de tallers pel segon trimestre de l’any. Les activitats es
podran fer del 25 d’abril al 30 de juny i les inscripcions
estaran disponibles fins al 6 de maig. La nova programa·

Noves activitats trimestrals per a la gent gran

El servei de nova generació de 4G i 5G estarà disponible a Parets

El servei mòbil de nova generació 4G i 5G, amb les bandes
de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors
mòbils, estarà disponible a Parets. La tecnologia oferta
per aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilit·
zada per la TDT, permet oferir més extensió i millor cober·
tura en interiors. Les actuacions de millora de la xarxa 4G
i 5G podran afectar temporalment la recepció de Televisió
Digital Terrestre (TDT) dels ciutadans de Parets del Va·
llès. Per tal de solucionar la possible afectació, en cas
de produir-se, s’ha habilitat un telèfon i un servei tècnic
completament gratuït per als veïns i veïnes del municipi.
L’objectiu de l’actuació és la millora de la velocitat de con·
nexió a internet. Es pot contactar amb l’empresa Llega700
per resoldre qualsevol tipus d’afectació que pugui tenir
qualsevol usuari de TDT. El número d’atenció és el 900
833 999 i la pàgina web amb tota la informació és www.
llega700.es.
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Xerrades, tornejos i vermut
Paral·lelament, el Casal de Joves també ofereix altres
activitats com la competició final del torneig comarcal de
futbolí el 29 d’abril; el vermut LGTBI+ Feminista el 15 de
maig; el torneig d’scooter el 28 de maig; un paintball a
Can Putxet el 4 de juny; i el Parets Goes Punk el 4 de juny.
Per altra banda, també es farà la xerrada per a adoles·
cents Joves i drogues, sobre l’ús de drogues el 8 de juny
i una xerrada per a famílies Prevenció del consum de
drogues en l’entorn familiar del 8 de juny. Per a més in·
formació podeu contactar al 93 573 72 00, per correu a
caljardiner@parets.cat o visitar presencialment al Casal
de Joves.

La programació inclou un taller de tècniques per a una memòria saludable i una marxa nòrdica

Parets ofereix al municipi més d’una vintena d’activitats per la gent gran

Sota el títol Gent Gran Activa! l’Ajuntament de Parets del
Vallès ofereix al municipi més d’una vintena d’activitats

per la gent gran de la vila, d’abril a juny d’aquest any. El
segon trimestre de l’any arriba ple d’activitats entre les
quals destaquen un taller de marxa nòrdica i un taller de
tècniques per a una memòria saludable.
L’àmplia programació de Gent Gran Activa! està disponi·
ble per a la gent gran amb inscripció prèvia per telèfon o
presencialment a qualsevol dels casals municipals. Al·
gunes d’activitats que s’ofereixen són ball en línia a tots
els casals municipals, manteniment físic en diversos dies
i franges horàries al pavelló municipal o a Can Butjosa o
classes de ioga que es fan al poliesportiu. Com a novetat
principal, hi figura una marxa nòrdica que tindrà lloc un
dia cada mes.
Les places per a les activitats de la programació són limi·
tades i les inscripcions es poden fer als Casals Municipals
de Gent Gran o per whatsapp al 691 367 695.

BASES
El tema d’enguany és el 25è aniversari
del Centre Cultural Can Rajoler. Els
treballs han d’incloure aquest text: Festa
Major 2022. 25 anys del Centre
Cultural Can Rajoler. Parets del Vallès.
Juliol 2022.
Poden participar-hi totes les persones
interessades majors de 16 anys, amb la
presentació d’un màxim de tres propostes,
originals i inèdites.

BASES PRINCIPALS

41 CONCURS

GRAFIA

Les propostes s’han de presentar en un
suport rígid i, a més a més, en un pen drive
o en un CD ROM amb els treballs en
programes de dibuix o imatge: Adobe
Illustrator, InDesign, Freehand, Corel Draw o
Photoshop. A les propostes només hi poden
aparèixer quatre colors com a màxim
(inclòs el blanc, si es fa servir), tret del fons.
No s’admetran trames ni matisos d’aquests
colors, ni degradats, transparències o altres
efectes. Tampoc no s’admetran imatges en
JPEG.

FESTA
R
MAJO
IU
D’EST
2022

S
PARET LÈS
AL
DEL V

Les propostes s’han de treballar
obligatòriament en sentit vertical a la
plantilla de color vermell que trobareu a
www.parets.cat/concurs-dissenyfme-2022, en format PDF. No s’admetrà la
imatge que estigui encaixada dins d’un
marc, per evitar que quedi tallada pels
marges.
Les propostes s’han de lliurar a les oficines
del Servei de Cultura, al Centre Cultural Can
Rajoler, des del 23 de maig fins al dia 17 de
juny de 2022.
S’atorgarà un premi únic de 500 euros
(base imposable) a la proposta guanyadora.
Consulteu les bases completes
a www.parets.cat

FESTA MAJOR
D’ESTIU 2022
PARETS DEL VALLÈS

Consulteu les
bases completes
a www.parets.cat

Tema
25 anys de cultura a Can Rajoler. Imatges
recents de manifestacions culturals a Parets, a
l’aire lliure o en espais interiors.
Participants
Pot participar-hi tothom, amb un màxim de 3
fotografies.
Categoria i format
S'estableix un únic nivell: format digital. La
imatge fotogràfica ha de tenir un mínim de
18 cm pel costat més petit, i pel costat més
gran, un màxim de 30 cm. La fotografia ha
d’anar muntada sobre un paspartú o cartolina de 30 x 40 cm mínim 2 mil·límetres de
gruix.
Presentació i termini de presentació
Cada fotografia s’ha de presentar físicament
i també en suport digital amb un mínim de
1200 píxels pel costat més llarg per
exposar-la al lloc web municipal, juntament
amb la butlleta d’inscripció, al Centre
Cultural Can Rajoler (carrer Travessera, 1,
08150 Parets del Vallès) adreçada al Servei
de Cultura, des de la publicació de la convocatòria fins al dia 1 de juliol a les 14 h.
Premis
Els premis seran els següents (format digital):
1r premi: 400 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
1n premi local: 150 € i trofeu
2n premi local: 100 € i trofeu
Els premis s'atorgaran el dia 23 de juliol
a les 19 h al Centre Cultural Can Rajoler.
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Els comerciants valoren amb un 9,3 el curs d’Instagram de l’Ajuntament
El Servei Local d’Ocupació (SLOP) de Parets ha acollit la formació gratuïta del 4 al 6 d’abril i els participants la valoren positivament
Els comerciants de Parets participants en el curs d’Insta·
gram organitzat per l’Ajuntament han valorat la formació
amb un 9,3. El curs es va realitzar del 4 al 6 d’abril per part
del Servei Local d’Ocupació (SLOP) de Parets del Vallès en
el marc d’una formació gratuïta per a comerciants. El curs
va anar a càrrec de la formadora Georgina Coma i la nota
mitjana dels 12 participants ha estat d’un 9,3.
“Com créixer a Instagram amb una imatge brillant”.
Aquest era l’objectiu del curs de formació gratuït que la
regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Parets del Vallès
va oferir a les noves dependències municipals La Volta.
En aquest sentit, la formació va girar al voltant de qua·
tre eixos: la creativitat i l’art d’explicar històries i generar
idees amb fotografies; el retoc fotogràfic; l’organització
i calendaris de les publicacions; i, finalment, l’ús d’Ins·
tagram Stories i les pautes per crear una estratègia de
continguts enfocada als objectius.
Les condicions de l’aula i la qualitat de la formació, així
com la seva utilitat potencial a la vida real i als seus ne·
gocis respectius, han estat alguns dels aspectes més ben
valorats.L’experiència també ha estat valorada molt po·
sitivament pels comerciants participants, els quals han
proposat futures formacions en matèria de xarxes socials,
edició d’imatges, ampliació d’Instagram, com fer fotogra·
fies de producte i vídeos atractius, així com la creació de
la pàgina web.
Un curs sobre aparadorisme
A banda de la formació d’Instagram, el consistori orga·
nitza una segona formació sobre aparadorisme. El curs
d’aparadorisme tindrà lloc els dies 4 i 6 de juliol també
de 14 a 16 h.

El curs també serà gratuït i es farà a les oficines del Servei
Local d’Ocupació de Parets (SLOP) amb inscripció prèvia
a través del correu electrònic infocomerc@parets.cat o
trucant al departament de Comerç del consistori al 935
738 888 amb l’extensió 171.El contingut se centrarà en
aportacions de millora dels establiments en 7 temàtiques
com són: els millors aparadors i com puc inspirar-me?;
com crear una història mitjançant la decoració?; una gran
idea creativa i una carta de presentació inoblidable; la il·
luminació, la composició, el color i les estructures; trans·
metre per traduir en vendes; experimentar amb materials;
i finalment, connectar amb els clients.

L’Ajuntament organitza la formació d’Instagram per a comerciants

Els comerciants apuntats al curs d’Instagram realitzen la formació a càrrec de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Parets posa al dia els Parets inicia les trobades de Cafè Comerç
La primera sessió serà el 2 de maig: “Cafè Comerç amb l’alcalde”
mercats setmanals

Els mercats es fan els dilluns i dimecres al municipi

L’Ajuntament de Parets inicia les primeres trobades Cafè
Comerç, on es reuniran l’Ajuntament, experts i comerci·
ants per potenciar el sector al municipi. La primera sessió
es realitzarà el 2 de maig de 15 a 16 h a la Sala d’Exposi·
cions Can Rajoler i les persones interessades ja s’hipoden
inscriure.
Cafè Comerç vol ser un espai de debat i reflexió on es
plantegen necessitats, accions a fer en el futur i temes
d’interès comú en el sector del comerç.
La primera sessió del projecte comptarà amb la presència
de l’alcalde, Francesc Juzgado, per reforçar la importància
de la iniciativa.

Parets inicia les primeres trobades Cafè Comerç el 2 de maig

L’Ajuntament de Parets ha posat al dia els mercats set·
manals. Entre d’altres mesures, s’ha avançat l’horari de
muntatge per tal que els veïns i veïnes disposin de més
estona per fer les compres. També s’ha revisat que les pa·
rades tinguin en un lloc visible la llicència de l’Ajuntament,
així com el preu dels productes que es venen. Finalment,
es controlarà que no es vengui cap producte falsificat.

Més sessions en el futur
La jornada s’iniciarà amb una benvinguda per part de l’al·
calde; seguidament es farà la presentació del projecte
Café Comerç i, finalment, tindrà lloc una tertúlia entre
els assistents, l’alcalde de Parets Francesc Juzgado, i la
regidora de Comerç, O’Hara Valdivia.
Les inscripcions per assistir a l’espai de debat i reflexió

es poden fer via whatsapp al telèfon 617 350 826, per
correu electrònic a infocomerc@parets.cat o al telèfon
935 739 999.
El projecte Cafè Comerç tindrà continuïtat amb noves
sessions periòdiques, amb l’objectiu de convertir-lo en
un espai de potenciació del sector comercial i de serveis
de la nostra vila.
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El Consell Plenari de l’Àmbit B30 es reuneix a L’alcalde, present a l’acte
Parets per fixar el full de ruta d’aquest 2022
del Dia de les Esquadres
L’acte es va dur a terme a l’Ateneu de Sant Fost
de Campsentelles

Un moment de la trobada del Consell Plenari de l’Àmbit B30 a Parets del Vallès per fixar el full de ruta d’aquest 2022

Durant la trobada que es va celebrar a Parets del Vallès es
va fer un balanç positiu de la feina feta i es va aprovar l’In·
forme de gestió del 2021 i el Pla de Treball per a aquest
any. Entre les iniciatives que veuran la llum enguany, en·
destaca el Mapa Formatiu de la B30 i l’actualització de la
priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de
mobilitat del territori. A la trobada també es va remarcarel
suport que la Diputació de Barcelona aporta a l’associació
per tirar endavant els projectes i iniciatives que es mar·
quen any rere any.
Durant aquest 2022, l’associació iniciarà els treballs per
disposar d’un Mapa i les necessitats de formació de la
B30, enfocat en l’FP, amb l’objectiu de conèixer les ne·
cessitats del sector empresarial del territori pel que fa
als perfils més demanats i les mancances amb què es tro·
ben a l’hora de donar-hi resposta. El Mapa pretén ser un
element aglutinador que permeti articular millor l’oferta
formativa de la regió i servir d’eina útil per a les adminis·

tracions competents per tirar endavant estratègies més
ajustades a les necessitats reals de les empreses i de les
persones del territori.També es treballarà en l’actualit·
zació de la Priorització d’actuacions en infraestructures i
serveis de mobilitat del corredor de la B30 per establir una
agenda de les actuacions del sistema de mobilitat públic
i privat a l’àrea de la B30.
Full de ruta
Les novetats lligades a les infraestructures dels darrers
anys, així com la posada en marxa de noves inversions i
la nova realitat postpandèmia generen la necessitat de
revisar aquesta eina. Per altra banda, enguany s’actua·
rà en estudis i eines en relació amb les necessitats dels
Polígons d’Activitat Econòmica de la B30 i es continuarà
amb les tasques de la XAC B30, on es proposa continuar
promocionant l’articulació de l’economia circular a escala
territorial i generar un entorn de confiança i col·laboració.

Acte del Dia de l’Esquadres de l’ABP de Mollet

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va ser present a
l’acte del Dia de les Esquadres de l’ABP de Mollet. L’acte
es va celebrar a l’Ateneu de Sant Fost de Campsentelles
i va comptar també amb la presència del regidor de Se·
guretat Ciutadana de Parets, Francesc de la Torre, la res·
ponsable de Drets Socials, Mar Cordero, el sergent de la
Policia Local, Jordi Galera, i el Cap de Protecció Civil, Pepe
Méndez. La trobada va servir per posar en valor la tasca
dels Mossos d’Esquadra i agrair també la col·laboració
ciutadana en matèria de seguretat.
Va ser una trobada amb una destacada representació dels
diferents cossos de seguretat, d’emergències i de volun·
taris que vetllen pels municipis de l’Àrea Bàsica Policial
de Mollet del Vallès, a la qual pertany Parets.
L’inspectora cap de l’ABP de Mollet, Elena Martínez i la
sotscap, Elisabet Graell, han presidit l’acte, conjuntament
amb l’alcaldessa de Sant Fost, Montserrat Sanmartí.

Prova pilot per acabar La marató energètica estalvia més de 6.000 euros
amb les males herbes
L’Ajuntament inicia proves per evitar l’ús
d’herbicides i productes nocius

La campanya d’estalvi energètic de Parets del Vallès s’ha dut a terme a 10 equipaments municipals

Un operari de l’Ajuntament realitzant la prova pilot

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha iniciat a l’abril unes
proves pilot per acabar amb les males herbes que surten
als escocells i a les voreres de la via pública del munici·
pi. L’objectiu de la prova és afavorir l’ús de productes i
herbicides naturals no nocius per les persones i el medi
ambient. Les proves estan emmarcades dins la transi·
ció cap a la jardineria ecològica gestionada públicament
amb criteris de qualitat i sostenibilitat. D’aquesta firma,
l’eliminació de l’ús de productes fitosanitaris nocius en el
manteniment de la jardineria pública de la ciutat reque·
reix proves per buscar alternatives ecològiques més ade·
quades i respectuoses amb la salut que siguin efectives i
que es puguin aplicar al municipi.

L’Ajuntament de Parets s’estalvia més de 6.000 euros
gràcies a la segona marató energètica feta al municipi.
Enguany, el suport tècnic i l’assessorament per a la realit·
zació de la campanya d’estalvi energètic s’ha dut a terme a
10 equipaments municipals: a les dependències de la Po·
licia Local, Can Rajoler, Casal Cultural Can Butjosa, Pavelló
Joaquim Rodríguez, Piscina Miguel Luque i les escoles Pau
Vila, Lluís Piquer, Vila Parietes, Pompeu Fabra i a l’Escola
Bressol La Cuna. Reduir els consums d’aigua, electricitat
i gas i conscienciar als diferents agents implicats; aquests
són els principals objectius de la marató energètica, que
enguany s’ha dut a terme en una desena d’equipaments
municipals. L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzga·
do, ha valorat molt positivament “aquesta nova acció, la
qual no només permetrà estalviar 6.300 euros a l’Ajunta·
ment de Parets del Vallès en matèria energètica, sinó que

ens recorda i ensenya com ho podem fer en el nostre dia
a dia. Vull felicitar i donar les gràcies a tothom que ho ha
fet i ho fa possible”.
Reunió de balanç i cloenda
Per la seva part, Laura Lozano, regidora d’Equipaments,
recorda “la importància de formar a tothom per fomentar
la reducció dels consums energètics. Cal posar en valor el
paper de totes les persones que metòdicament han seguit
el programa, que té per objectiu l’estalvi energètic per
la lluita contra la pobresa energètica i el canvi climàtic”.
Durant la reunió de balanç i cloenda amb els agents dels
equipaments on s’ha dut a terme la marató d’enguany,
s’ha fet entrega de diferents diplomes en reconeixement
a la participació i a la bona feina feta en matèria d’estalvi
energètic.
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S’assoleix el Segell Infoparticipa de transparència Parets, exemple de bona
i bon govern amb les notes més altes de Catalunya pràctica en govern obert
La Diputació de Barcelona posa Parets d’exemple
en el butlletí de transparència d’abril

L’Ajuntament de Parets del Vallès rep per tercer any consecutiu el Segell Infoparticipa per la qualitat i la transparència de la comunicació pública

L’Ajuntament de Parets del Vallès rebrà per tercer any
consecutiu el Segell Infoparticipa per la qualitat i la
transparència de la comunicació pública, un distintiu
creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de
Barcelona. L’Ajuntament assoleix el 98% dels indicadors
avaluats des de 2021 fins al març de 2022. En concret,
compleix 51 dels 52 indicadors examinats. L’any passat,
el consistori paretà va obtenir una puntuació del 94%.
El Segell Infoparticipa divideix els indicadors en tres
categories que inclouen informació dels representants
polítics, com el pla de govern o l’agenda institucional de
l’alcalde; la gestió dels recursos col·lectius i econòmics; i
les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana.
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, valora
molt positivament “la millora de la nota rebuda com a
institució pública. Volem seguir avançant per assolir la mi·
llor de les notes possibles. Anem pel bon camí i enguany
hem donat un salt important en relació a l’inici d’aquesta

legislatura. Aquest nou govern vol anar millorant tot el que
estigui a les nostres mans i de la mà dels regidors i regi·
dores i treballadores i treballadors que ho fan possible”.
Per la seva banda, la regidora de Transparència, Laura
Lozano, afirma que “el fet que el nostre poble obtingui
una de les millors notes a tota Catalunya és un orgull i el
resultat de la feina conjunta que hem fet amb els tècnics i
tècniques del consistori. Tot, en benefici de les paretanes
i els paretans. Tenim un petit marge de millora i, per tant,
un nou repte a la vista”.
Millora de la transparència
El LPCCP de la UAB també elabora el Mapa Infopartici·
pa que permet comprovar el resultat de les avaluacions
d’institucions públiques entre ajuntaments, consells co·
marcals i diputacions. L’objectiu del LPCCP és promoure
la millora de la transparència i la qualitat de la informa·
ció que totes les administracions públiques ofereixen a
la ciutadania.

Parets ha estat seleccionat com a bona pràctica en transparència

L’Ajuntament del Parets del Vallès ha estat seleccionat
com a exemple de bona pràctica en transparència en l’àm·
bit del dret d’accés a la informació pública per part de la
Diputació de Barcelona. La bona pràctica del consistori
ha aparegut en el butlletí de transparència i govern obert
del mes d’abril que envia la diputació provincial. Segons el
butlletí de la Diputació, l’Ajuntament mostra les peticions
d’accés a la informació pública de forma gràfica, dinàmica
i entenedora per a la ciutadania. La Diputació reconeix que
el consistori segueix les indicacions de l’organisme per
mostrar la informació actualitzada mensualment en una
font de dades externes i actualitzada de forma automàtica
al portal de transparència i, a més, valora que també s’ha
enllaçat a la informació de tràmit de les sol·licituds. Per tal
de ser considerat un exemple de bona pràctica es tenen
en compte diferents criteris, entre els quals la incorpora·
ció d’informació que va més enllà de les obligacions legals
en matèria de transparència activa o l’ús del llenguatge
proper, poc administratiu i tecnicista.

Parets segueix treballant en el nou Protocol contra les violències masclistes

Segona reunió pel nou protocol contra les violències masclistes

L’Ajuntament de Parets ha organitzat al mes d’abril la se·
gona reunió per seguir treballant en el nou protocol d’ac·
tuació contra les violències masclistes.
Durant el mes d’abril ha tingut lloc la segona reunió de tre·
ball en la que han participat diferents tècnics i tècniques
de drets socials, seguretat, joventut, LGTBI i feminisme,
així com les i els regidors respectius de totes les àrees
L’objectiu és controlar, en endavant, mitjançant fitxes tèc·
niques molt més completes, les dades i informació de les
respectives institucions i agents implicats (qui ho envia,
qui ho recull, data límit per rebre la fitxa, etc.).
D’aquesta manera es tindrà un control més exhaustiu per
poder actuar de manera més coordinada i immediata.
Laura Lozano afirma que “és prioritari, com a govern, er·

radicar la violència masclista amb pedagogia i protocols
d’actuació. I Parets és referent en aquesta matèria. Vull
agrair la feina i la predisposició de totes les persones amb
les quals ho farem possible. Seguirem avançant per te·
nir-ho en el mínim temps possible”.
Un entorn lliure de violència masclista
Parets vol aconseguir un entorn lliure de violència mas·
clista, segur i respectuós per a totes les persones, i
d’aquesta manera fer efectiva la seva responsabilitat so·
cial en la lluita contra qualsevol mena de violència.
Tots els ciutadans tenen el dret de ser respectats i l’obli·
gació de tractar les persones amb el respecte que me·
reixen.
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I TAMBÉ...
La Penya Blaugrana organitza un sopar

La Penya Blaugrana Parets, junt amb la Federació
de Penyes del Barça del Vallès, organitzen el diven·
dres 29 d’abril un sopar col·loqui al Restaurant La
Salut de Parets. Sota el títol El Barça de Xavi, hi
intervindran els periodistes Àlex Delmàs, analista
en diversos mitjans de comunicació; Toni Frieros,
redactor en cap del diari Sport; Joan Poquí, redactor
de la secció Barça a El Mundo Deportivo i Jordi Mar·
tí, redactor de la Cadena Ser. El preu del sopar és de
15 euros. Per a tots aquells que hi vulguin assistir,
podeu reservar al telèfon 619 717 667.

Arriben les noves edicions d’El Piolet i La Bastarda
La marxa de resistència La Bastarda es fa el dissabte 30 d’abril i El Piolet, el 15 de maig

Bons resultats a la Vuelta a Ibiza

El Centre Excursionista Parets (CEP) organitza el 15 de
maig una nova edició de la caminada El Piolet. Les incrip·
cions es poden fer a la web de Runedia o al local del CEP,
que es troba al costat del bar de les pistes d’atletisme, els
dies 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 de maig de 19.30h a 21.30h.
La caminada sortirà des del pavelló poliesportiu Joaquim
Rodríguez i es farà un recorregut d’onze quilòmetres pels
voltants de Parets i la zona de Gallecs. A la meitat de re·
corregut hi haurà un avituallament i a l’arribada es farà el
regal d’una samarreta tècnica, el sorteig de regals d’em·
preses col·laboradores, entrepans, música i photocall
organitzat per l’Associació Fotogràfica Parets. El preu de
les inscripcions és de 8 euros.

Una edició anterior de la caminada El Piolet

El femení CB Parets, en fase d’ascens

Una nova edició de La Bastarda
Recordem que el dissabte 30 d’abril es farà una nova edi·
ció de la Bastarda, la caminada de resistència no competi·
tiva que organitza el CAM. El club recorda als participants
que és molt important que es respecti el transport que
es va escollir prèviament a la inscripció: autocar o tren.
Als autocars només hi pujaran els participants que hagin

indicat aquesta modalitat i que sortiran a les 7 h de l’apar·
cament del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Els que van escollir el tren, el punt de trobada és a la
mateixa hora a l’estació de Renfe de Parets del Vallès,
des d’on s’anirà en tren fins a Sant Martí de Centelles. En
aquesta localitat començarà la prova, que finalitzarà al
parc la Linera.

Bona actuació dels ciclistes paretans Joaquim
Rodríguez i Oliver Avilés en la prova de BTT de la
Vuelta a Ibiza, on van quedar desens en la seva
categoria Elit i catorzens en la General Final. Els
dos ciclistes encara continuen donant guerra. Oliver
també va fer la Camí de Cavalls a Menorca.
El sènior femení del CB Parets es troba en la fase
d’ascens i buscarà quedar primer en un grup on
també hi figuren l’Odena, l’EPSA i el Prat B.
Pel que fa al sènior masculí, està jugant la fase de
permanència. Els seus rivals són el Càmping Bianya
Roser B i el Manyanet Reus.

El CH Parets juga contra la Garriga

Els de Josep Manel Herrero van derrotar en la da·
rrera jornada el Valldoreix i continuen primers a
la fase d’ascens. El dissabte 30 d’abril a les 16 h,
l’Handbol Parets rep l’equip de la Garriga a casa.
Recordem que amb la Garriga hi jugen els expare·
tans Jaume Solé i Jorge Moreno.

El TT Parets, en la fase d’ascens

El primer equip del Tenis Taula Parets jugarà la fase
d’ascens a Segona Nacional el 14 i 15 de maig. Els
rivals seran el Borges i l’Igualada. En l’anterior fase,
els paretans -formats pels germans Marín, Miquel
Molina i Hector Montañana- van superar clarament
el Cassà de la Selva.

El primer equip del CF Parets aconsegueix la
permanència a Primera Catalana
El primer equip del CF Parets ha aconseguit la permanèn·
cia a Primera Catalana després d’una gran temporada.
Els d’Àlex Rodríguez i Javi López, que l’any passat van
aconseguir l’ascens amb el filial, han donat un altre aire
a l’equip amb jugadors joves que procedien, molts d’ells,
precisament d’aquest segon equip. En la penúltima jorna·
da van derrotar les Franqueses per 2-1, amb gols d’Alsina
i Guillem Ruiz. Els paretans jugaran el darrer partit de lliga
al camp de l’Escala i actualment són cinquens.
Bona actuació del juvenil A
Per altra banda, el club ha decidit que Àlex i Javi portin
les regnes del filial en els darrers cinc partits de lliga. Els
dos substitueixen Kiko Sánchez a la banqueta. El Parets
B s’està jugant la permanència a Segona Catalana i en la
darrera jornada van derrotar l’Argentona gràcies a un gol
de Nico Aradilla de penal.

D’altra banda, cal destacar la gran victòria del juvenil A
del CF Parets, 5 a 0 contra les Franqueses. Els de Viriato
Álvarez continuen segons a la classificació.

Gran nivell del CN Parets a El CA Parets aconsegueix
l’Open Màster de Catalunya la cinquena plaça

El prebenjamí de Futbol
Sala, campió de la lliga

El CN Parets va participar al Campionat de Catalunya Open Màster

El CA Parets va quedar en cinquena plaça en la Lliga Catalana de Clubs

El prebenjamí del Futbol Sala Parets es va tornar a proclamar campió

El Club Atletisme Parets va quedar en una destacada cin·
quena plaça a la Lliga Catalana de Clubs que es va celebrar
aquest mes d’abril en dos caps de setmana a Palafrugell
i Castellar del Vallès.
Per altra banda, el club també va estar al Cros d’Andorra,
on van obtenir diverses medalles. Per altra banda, a la
final nacional de cros que es va celebrar a Puig-reig. Cal
destacar el primer lloc de Jan Lapuente, la tercera posició
de Júlia Corrales i el primer lloc de l’equip benjamí femení
d’atletisme amb Martina Rico, Mar Alcaide i Àfrica Mellado.
Cesc Ullar es va proclamar campió de trail sub20. El seu
germà Martí va quedar cinquè en la seva categoria. Per la
seva banda, Ferran Corbera va ser campió de Catalunya
Universitari en salt d’alçada.

El prebenjamí del Futbol Sala Parets es va tornar a pro·
clamar campió de la segona fase de la lliga. A falta d’una
jornada, l’equip entrenat per Pablo Clemente, amb Rodri i
Chino, van guanyar 3-5 a Terrassa amb remuntada inclosa.
Recordem que el prebenjamí ja havia aconseguit el primer
lloc a la primera fase de la competició desenvolupant un
gran joc. Enhorabona a tots els jugadors, cos tècnic i fa·
mílies pel suport que han donat a l’equip.
Per altra banda, el sènior A masculí del Futbol Sala Parets
va empatar a casa contra el Girona. Els de José Manuel
Ibañez continuen amb opcions de pujar, tot i les derrotes
que van partir contra Castellar i Vacarisses. En canvi, el
sènior femení va aconseguir la -victòria en la darrera jor·
nada de lliga.

El Club Natació Parets va participar el 10 d’abril al Cam·
pionat de Catalunya Open Màster de fons i llarga distància
a les instal·lacions del CN Mataró. Els nedadors paretans
van tenir una molt bona actuació i van quedar en primer
lloc empatats amb el CN Aquamaster en la classificació
per clubs del Campionat de llarga distància. El resultat
indica el bon treball i compromís dels nedadors i nedado·
res, a més d’entrenadors. A nivell individual, Óscar Sotos
va quedar en quart lloc en 800 lliures; Marta Carreras va
ser sotscampiona de Catalunya en 800 lliures; Valentín
Prados va quedar en quart lloc en 3.000 lliures; Yolanda
Pera es va proclamar campiona de Catalunya en 3.000
lliures en Màster 45 i Sandra Carreras també va ser cam·
piona de Catalunya en 3000 lliures Màster 30.

Partit del primer equip de futbol durant l’abril

ESPORTS
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Èxit en la jornada d’activitat física amb 300 participants
El parc del Sot d’en Barriques va acollir quatre modalitats d’exercicis corporals el 9 d’abril per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física

Un dels moments de la jornada d’activitat física

Una de les activitatst destinada a promoure la salut i el benestar

Els participants a la jornada d’activitat física el 9 d’abril al parc del Sot d’en Barriques amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF)

L’Ajuntament de Parets va organitzar una jornada
d’activitat física el 9 d’abril amb un gran èxit de participa·
ció, amb l’assistència de 300 persones durant la matinal.
L’activitat estava destinada a promoure la salut i el benes·
tar amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF).

es va iniciar a les 10.45 h a càrrec de Gesafit Gym; se·
guidament, a les 11.30, es van dur a terme els steps des
de Gimnàs Parets; i finalment, zumba, d’12.15 h a 13 h,
a càrrec de BDIR Parets.

Activitats per a tots els públics
Les activitats que es van fer eren pilates, body combat,
steps i zumba amb una durada de 45 minuts cada una,
de 10 h a 13 h del matí. La primera va ser pilates orga·
nitzadaper Nexes Pilates; la segona, body combat, que

Dia Mundial de l’Activitat Física
Aquesta celebració va néixer d’una iniciativa de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’any 2002,
amb una resolució per commemorar un Dia Mundial de
l’Activitat Física, també conegut com Move for Health,
amb el bon objectiu de promoure el moviment físic per

aconseguir salut i benestar. L’Organització de les Nacions
Unides (ONU) també va establir el 6 d’abril com el Dia
Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau,
data en què es reconeix el potencial de l’esport en la crea·
ció d’un entorn de tolerància i comprensió, que ajudi a
promoure la pau i el desenvolupament.
En aquesta línia, el Servei d’Esports del consistori de Pa·
rets va organitzar la jornada coincidint amb la celebració
mundial per cercar la difusió en la pràctica de diferents
activitats físiques, quotidianes o esportives per promoure
una vida sana i saludable.
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“Hi ha persones que t’animen a intentar fer de Parets un poble millor i la
seva il·lusió es converteix en la teva”
D’on neix el teu interès per la política?
Parets és el poble que m’ha vist créixer i el que ho seguirà fent. La meva família sempre
ha estat molt arrelada al municipi i el meu besavi va arribar a ser alcalde del poble. A la
vida hi ha oportunitats que no has de deixar perdre i la política, en aquest cas, va ser·ne
una. Crec que, quan hi ha persones que t’animen a intentar fer del poble un poble millor,
la seva il·lusió es converteix en la teva.
És la primera experiència en política institucional.
Tenint en compte que mai havia estat a l’administració pública, però si havent·me format
professionalment en àmbits socials puc dir que tot ha estat una mica més fàcil. Quan a
la vida dones el 100% en tot allò que fas, res ni ningú surt perdent.

“La vida política t’exigeix i t’absorbeix a
parts iguals, però quan veus resultats és
molt gratificant”
Quina valoració en fas?
Estic contenta amb la feina que estic fent. Evidentment, si tingués més bagatge, proba·
blement podria aportar moltes més coses. La vida política t’exigeix i t’absorbeix a parts
iguals, però quan veus resultats és molt gratificant.
Com creus que la política municipal pot ajudar a millorar el futur dels joves?
El present i el futur dels joves és molt important per a nosaltres, tot i que arribar a ells
sovint no és fàcil. Des de la regidoria de Joventut estem fent tot i més per donar·los
suport i per portar a terme una sèrie de serveis que els puguin ajudar.
Quina importància té el Pla Local de Joventut (PLJ) aprovat el novembre?
Precisament, el PLJ és una anàlisi de la realitat que s’ha viscut entre els anys 2020 i 2021,
de les vivències del personal tècnic o professionals i també dels joves que hi han partici·
pat amb l’aportació de les seves preocupacions. El PLJ és molt important per a nosaltres
per a saber quins eixos prioritzen les joves del municipi, i quines necessitats van sorgint
i així poder donar·los possibles solucions a aquestes inquietuds.

“Per sort, tenim a persones molt actives
al poble i de seguida que hem pogut
iniciar activitats molta gent s’ha animat
ben ràpidament”
La gent gran és probablement és la que més han patit la pandèmia. Com ho has
viscut des de la regidoria?
Ha estat una època molt complicada. Des del govern volíem fer i aportar solucions, i
sabíem del cert que la gent gran del nostre poble estava disposada a col·laborar, però les
mesures covid·19 han estat les que ens han marcat el ritme de tot el que hem anat fent.
Per sort, tenim persones molt actives al poble i, de seguida que hem pogut reprendre
les activitats, molta gent s’ha animat ben ràpidament.
Quin paper juguen i han de jugar els Ajuntaments en les polítiques LGTBI- Transversalitats?
És evident que és una temàtica on encara queda molta feina per fer, però també és cert
que la mirada cap a aquestes persones és cada vegada més ampla. Es reconeixen les
diversitats sexuals i afectives dels éssers humans i s’obre la porta al reconeixement dels
drets de totes les persones, independentment de la categoria o etiqueta en què quedi
emmarcada. I, sobretot, s’obre una porta per transitar un camí esperançador i transfor·
mador de visibilització i reconeixement que, probablement, ajudi moltes persones que
pateixen rebuig i així construir una societat més igualitària.
Quin és el projecte que més il·lusió t’ha fet poder participar com a regidora.
Probablement, sigui el projecte Con·tacte!, un nou servei d’atenció emocional per a joves
que ha sorgit post·covid·19 i de les necessitats expressades per les pròpies joves.

“Tot gira sobre el fet els nostres veïns i
veïnes participin en el disseny i en el
dibuix del Parets de tothom”
Explica’ns alguna cosa més del projecte Con-tacte!
L’espai de Con·tacte! és d’atenció, assessorament i acompanyament en la gestió emocio·
nal de les joves del municipi i es porta a terme al Casal de Joves Cal Jardiner els dimecres
de 18 a 20 h. Mitjançant el lleure, s’intenta treballar la gestió de l’oci per evitar hàbits i

Maria Gorina Mollar

Regidora de l’Ajuntament de Parets pel grup
municipal PSC-CP
Sobre la Maria:

La Maria Gorina Mollar va nèixer el 10 de març de 1993 a Parets del Vallès. És gradu·
ada en Educació Social per la UAB i Tècnica en Integració Social per l’INS. Treballa
com a tècnica a la llar·residència Alb·Bosc amb persones amb diversitat funcional.
Co·fundadora i entrenadora de l’Associació TRIPLE de Bàsquet de Parets del Vallès.
Actualment és regidora de Joventut, Gent Gran, Cooperació i LGTBI·Transversalitats.
conductes perjudicials i de risc. Volem potenciar la salut mental i el benestar emocional,
donar eines a la joventut per gestionar les seves emocions, desestigmatitzar la consulta
psicològica, prevenir conductes de risc, promoure hàbits de vida saludables, entre d’altres.
Respecte al futur de Parets, què en penses?
Tot i que soni a tòpic, l’objectiu de qualsevol govern municipal han de ser les persones.
I de fet, crec que nosaltres ho estem fent així. La nostra prioritat són i seran les 19.132
habitants actuals del nostre poble. Una de les nostres apostes de present i de futur és
escoltar les paretanes i els paretans per copsar idees i propostes de millora per a elles i
per al nostre poble.
En què haurà de concentrar-se i centrar esforços el govern municipal?
Estem planejant el Parets del futur a curt i mitjà termini i tot gira sobre el fet que els
nostres veïns i veïnes participin en el disseny i en el dibuix del Parets de tothom. Quan hi
ha intencions de voler millorar, ja hi ha molt de guanyat.
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CONSUM
Novetats sobre la garantia legal
dels productes, els serveis i els
continguts digitals comprats o
contractats a partir de l’1 de gener
de 2022
L’1 de gener de 2022 van entrar en vigor les novetats
legislatives al Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16
de novembre, pel qual s’aprova la Llei General per a
la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Les principals novetats a destacar són, en primer
lloc, l’ampliació de la garantia dels productes nous
de dos a tres anys i d’un any pels béns de segona mà.
Això implicarà que, legalment, el període durant el
qual l’empresari serà responsable de la conformitat
del client és de tres anys, sense perjudici que con·
tractualment es pugui ampliar aquesta garantia.
Un altre canvi significatiu és el relatiu a la càrrega
de la prova que s’amplia de sis mesos a dos anys,
és a dir, durant dos anys es presumirà que les faltes
de conformitat manifestades ja existien quan es va
lliurar el bé.
En la mateixa línia, s’ha allargat a deu anys el perío·
de durant el qual les empreses hauran de disposar
de peces de reparació i un servei tècnic adequat. El
còmput és d’ençà que es deixi de fabricar el produc·
te. Aquesta mesura, a més de ser una garantia per al
client, és una aposta per la sostenibilitat i durabilitat
dels productes.
En la compravenda d’articles de segona mà, les
persones implicades hauran de pactar el període de
garantia, que mai podrà ser inferior a un any.
Els consumidors i consumidores tindran cinc anys –i
no tres com tenien abans– per exercir els seus drets
si no estan conforme amb el producte.
En última instància, cal destacar que, per adap·
tar·se a les noves circumstàncies de la contractació,
s’amplia l’àmbit d’aplicació al subministrament de
continguts o serveis digitals. El període de garantia
d’aquesta tipologia és tot el termini que duri el sub·
ministrament d’acord amb el contracte. La clientela
dels continguts digitals (els programes informàtics,
aplicacions, arxius d’àudio, vídeo o música, jocs di·
gitals, llibres o publicacions electròniques) o serveis
digitals (els que possibiliten crear o emmagatzemar
arxius en format digital, com les xarxes socials, el
correu electrònic, les plataformes per emmagat·
zemar arxius en línia o els serveis de missatgeria
instantània) podrà contractar per primera vegada
aquests productes no a canvi de diners, sinó de la
cessió de dades personals de l’usuari, és a dir, l’usu·
ari no pagarà un preu per aquest servei, però sí que
facilitarà les seves dades.

SALUT

PARLEM DE...
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EAP Parets del Vallès

Tornen les sessions psicoeducatives al CAP Parets
L’octubre passat, coincidint amb el mes que se celebra el
Dia Mundial de la Salut Mental, us vam oferir uns consells
per tenir cura de la salut emocional. Recordem·los: man·
tenir·se físicament actiu, enfortir les relacions personals i
reservar·se un espai de temps per a un mateix, procurar·se
un descans suficient tant físic com mental, seguir una dieta
variada i equilibrada en nutrients i quantitat així com beure
força aigua.
Des del CAP Parets estem compromesos amb la promoció
de la salut mental i emocional i la prevenció de les malalties
que tenen associades. Per aquest motiu, hem volgut dedicar
l’article d’aquest mes a repassar aquests consells i, sobre·
tot, a informar·vos d’una novetat referent a les activitats que organitzem per a la comunitat.
La situació epidemiològica actual, juntament amb la consolidació de la referent de benestar emocional i comunitària
al nostre equip, ens ha permès tornar a posar en marxa sessions grupals psicoeducatives. Aquesta activitat
està adreçada a persones amb ansietat o depressió lleu i moderada. Amb aquestes sessions, pretenem ajudar
les persones participants a conèixer millor què els passa i com gestionar-ho, a disposar d’eines per millorar el
benestar personal i a practicar tècniques de relaxació i de gestió emocional.
Actualment, estem tancant el primer grup amb què iniciarem aquestes sessions a finals d’abril. Però és un recurs
que la població de Parets tindrà al seu abast perquè la intenció és anar reeditant aquesta activitat a mesura que
es vagin omplint grups.
El conjunt de professionals de l’equip d’atenció primària volem posar de relleu la importància del fet que té que
cada persona es responsabilitzi de mantenir un estil de vida saludable i vetllar per la pròpia salut, en aquest cas,
la mental i emocional. Els coneixements adquirits en aquest tipus d’activitats comunitàries fomenten precisament
aquesta presa de consciència per tenir cura de la salut d’un mateix. Però volem recordar·vos que no us espereu a
l’aparició de la malaltia per buscar ajuda i que, davant qualsevol símptoma sostingut en el temps com ara tristesa,
desesperança, pors o irritabilitat, contacteu amb nosaltres.

OFICINA DE CATALÀ

Sergi Cercós

Torna el joc ‘Endevina-la!’ als comerços de Parets
Després de dues edicions consecutives anul·lades a causa
de la pandèmia, torna l’”Endevina·la” a Parets. Es tracta
d’un joc lingüístic d’enginy que té lloc en els comerços de
Parets i que ja arriba a la tercera edició. Enguany, tindrà lloc
entre el 9 i el 27 de maig en una seixantena de comerços del
barri Antic i de l’Eixample.
El joc és obert a tothom i consisteix a visitar els establiments
que participen en el joc, els quals situaran un cartell amb
un jeroglífic i el logotip de l’”Endevina-la!” a l’aparador, i
esbrinar·ne la solució.
Cal demanar, a la persona responsable del comerç, una but·
lleta de participació, escriure-hi correctament en català la resposta al jeroglífic, acabar d’emplenar la butlleta amb
les dades personals i dipositar·la a l’urna que hi haurà a cada establiment col·laborador.
El període de participació finalitzarà el 27 de maig i el 2 de juny es farà el sorteig de premis en una de les classes
de català de l’Oficina de Català de Parets del Vallès. Finalment, el 10 de juny, es farà el lliurament de premis en
un acte a Can Rajoler.
Les persones encertants dels jeroglífics participaran en el sorteig de dues entrades per a un espectacle a triar
dintre de la programació estable del quart trimestre de 2022 del Teatre Can Rajoler.
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“Inclús el cor de la gent que diu que no té ritme batega a cada moment, té un ritme”
Quan t’inicies al món de la dansa?
Sorgeix quan tenia 4 anys, era tan hiperactiva que els meus pares em van portar a l’acadèmia de ball, i
als 12 anys vaig guanyar un concurs i ja vaig començar a dedicar·me professionalment a ballar.
Com et defineixes?
Em dedico a fer més feliç la gent a través de la dansa i la teràpia. Tot el que faig, ho faig amb amor.
Què en penses de Parets del Vallès?
M’encanta com m’han rebut. M’agrada la seva naturalesa i tranquil·litat. Per a mi és un lloc perfecte.
Venint de Moscou, del metro i de l’estrès, surts a caminar per Gallecs i és un privilegi.
Trobes a faltar coses de Rússia?
Jo aquí hi estic molt bé. Hi ha sol, la gent és alegre, oberta. A Rússia, a l’hivern surt el sol a dir hola i adeu i
la gent és més tancada. El que sí que trobo a faltar és més vida cultural. Tot i que a Barcelona hi ha molta
diversitat, a Rússia es fan moltes més activitats culturals.
Què recomanes a la gent jove que es vol dedicar a l’art?
Fes el que t’agrada. Si t’agrada, se t’obriran les portes. D’això n’estic segura.
Com t’ha afectat la guerra d’Ucraïna i Rússia?
Molt. Hi ha problemes per volar allà, els meus pares són grans i, entre la pandèmia i la guerra, es pensen
que ja no em veuran més. També tinc dues escoles de dansa a Moscou i a causa del conflicte no podem
rebre ingressos d’allà, tot i que les escoles continuïn funcionant. És molt surrealista.
Últimament hi has anat menys?
Viatjava molt sovint a Rússia, ara estic tenint més presència i més vida laboral aquí, a Parets. Tot i que
segueixo treballant allà amb les escoles de dansa i amb els cursos online.

Katerina Lopez
Katerina Lopez (Moscou, 1983) és ballarina professional i professora de
dansa contemporània i flamenc. Fa 7 anys que desenvolupa la seva activitat
professional al municipi de Parets del Vallès, on resideix, i a Moscou, on hi té
una escola de dansa. És activa a les xarxes i realitza cursos de dansa online.
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Hi ha gent que té més facilitats per crear que altres?
Tots tenim creativitat. Inclús el cor de la gent que diu que no té ritme batega a cada moment, té un ritme.
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Creus que l’art serà més o menys important en el futur?
Anem cap a un món amb més art. Amb més feines automatitzades, menys treballs mecànics i amb trans·
ports sense conductor: la tecnologia ens traurà feines. Les persones són creacions i necessiten crear.
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DIUMENGE 8 DE MAIG
D’11 a 12 h, a la plaça de la Vila, ballada
de gitanes i taller familiar de gitanes (per
parelles d’un adult i un menor), a càrrec
de la Colla del Ball de Gitanes de Parets.

DEL 9 AL 15 DE MAIG
Al llarg de la setmana es duran a terme
diferents activitats (tallers, contes,
cançons, manualitats, gimcanes, jocs,
exposicions, etc.) per a l'alumnat i les
famílies als centres educatius i les
biblioteques de Parets.

a
Parets del V

llès

DIVENDRES 13 DE MAIG
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler,
presentació del Projecte Educatiu de
Centre Compait, a càrrec de les escoles
bressol municipals.

DIUMENGE 15 DE MAIG
D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en
Barriques,

CLOENDA DE LA 14a
SETMANA DE LA FAMÍLIA
Jocs i tallers.
Espai de jocs:
‘Territori menuts’ i ‘Jocpalets’.
Tallers infantils:
bossa eco, creació de puzle i
fabricació d’slime (pasta elàstica
modelable)

