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Instal·lació de 
plaques solars a 
l’escola Pau Vila

Primera trobada 
Cafè Comerç 
amb l’alcalde

Pàg. 7 Pàg. 9 Pàg. 10

Nous ajuts 
per millorar la 
contractació

Rècord de participació en els pressupostos joves 2022 
El consistori comptabilitza 300 vots vàlids de joves empadronats a Parets. Les opcions 
més triades són: organitzar més concerts per a joves, especialment durant la Festa Major 
i més nits temàtiques, amb preferència de DJ locals. Pàg. 3

El Govern aprova el projecte de la piscina municipal descoberta
La Junta de Govern Local va aprovar, el 12 de maig, el projecte bàsic i d’execució de les 
obres de la nova piscina municipal descoberta. La construcció preveu una piscina per a 
adults de 25 per 10 metres i una d’infantil de 4 per 10 metres.  Pàg. 15

Parets del Vallès ha celebrat amb gran èxit d’assistència i participació totes les activitats programades a la 14a edició de la Setmana de la Família. En total, el muni-
cipi ha acollit més d’una trentena d’activitats, obertes a les famílies, als centres educatius i a les biblioteques. A banda de les activitats, també s’han fet tallers per a 
nens i nenes, juntament amb la presentació del Projecte educatiu compartit de les escoles bressol municipals. Les jornades van finalitzar el 15 de maig, coincidint 
amb la celebració del Dia Internacional de la Família, en l’acte de cloenda al parc del Sot d’en Barriques, amb desenes de jocs i música per a infants. Pàgs. 12 i 13

Èxit d’assistència a la cloenda de la 14a Setmana de la Família

Entrevistem Margarita Planas Presidenta de l’Associació 
Ball de Gitanes i pagesa
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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 

TE
LÈ

FO
N

S 
D’

IN
TE

RÈ
S                    

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

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

VO
LU

M
IN
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S Recollida de 
voluminosos,
tots els dimarts i 
dijous (gratuït)

Aparells elèc-
trics, plàstic, me-
tall, matalassos, 
joguines, palets, 
armaris, portes, 
fustes i taulons, 
mobles vells, 
sofàs i tot tipus 
d’andròmines. 

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

APUNTA’TL’ALTAVEU

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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

Somni en una nit de Sant Joan

“Gran és aquell que en la seva maduresa
acompleix els somnis de jovenesa” (Anònim)

El pas dels anys envers la velledat        
afloren jolius records  d’infantesa,   
de revetlles d’un venturós passat
de quan uns enjogassats vailets        
solien captar fustam per cremar       
gegantines fogueres de Sant Joan.
Cap al tard s’enlairaven les flames. 
Les rialles engrescaven carrers i terrats, 
engalanats  de garlandes  i fanalets                                                     
i coques  adobades per les àvies de casa, 
tanmateix, es xarrupava  vi dolç amb porró.
En acabar la gresca lluí el sol naixent, 
el romàntic xiquet veure’s emmirallat 
dels salts i rialles en la màgica nit,
i  dels  seus primers passos de  ball 
amb la xiqueta de llargues trenes.      

Josep  Bernal Piqué

L’agenda d’activitats està condicionada a l’evolució de la pandèmia 
i a les mesures que es puguin prendre per evitar-ne la transmissió

MAIG
Dijous 26 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte a càrrec de Nerea 
Anri. 

Divendres 27 maig
-De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, Tallers de natura en família: 
estampació amb tints naturals. 

Dissabte 28 maig
-De 8 a 21 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Campionat 
de Barcelona cadet-juvenil de patinatge. Organització: Club Patí Parets.
-De 10 a 10.30 h, a Can Jornet, Ruta de l’aigua: Parets-Gallecs. 
-A les 16 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, torneig d’scooter. Animació 
a càrrec del grup de DJ de Cal Jardiner i d’Alan Jimenez, amb la col-
laboració de Bestial Wolf. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Gala benèfica Parets Contra el Càncer, 
amb les actuacions de CEM María Grever, Escola Municipal de Música, 
Inés Misa-Dansa Oriental, Chlowy i PROdansa. Organització: Parets 
Contra el Càncer.

Diumenge 29 maig
-De 8 a 21 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Campionat 
de Barcelona cadet-juvenil de patinatge. Organització: Club Patí Parets.

Dilluns 30 maig 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Mostra de teatre Bambolina, amb 
representacions teatrals a càrrec de les escoles Rosa Oriol i la Sagrera. 
Organització: Escena Educativa.
-A les 19 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Conversation group in english. 
A càrrec de l’Elena Calvo.

Dimarts 31 maig 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Mostra de teatre Bambolina, amb 
representacions teatrals a càrrec de les escoles Pau Vila i els Vinyals, i 
el Casal Can Butjosa. Organització: Escena Educativa.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: Ra i Nut. Lle-
gendes que corren pel Nil de nit i de dia, a càrrec de Mon Mas, dins del 
programa Egipte a la biblioteca.  

JUNY
Fins al 5 juny
-A la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, exposició d’obres i treballs de 
l’alumnat del taller de pintura i dibuix del Casal Can Butjosa. 

Dimecres 1 juny
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Mostra de teatre Bambolina, amb 
representacions teatrals a càrrec de les escoles Lluís Piquer i Jardí. Or-
ganització: Escena Educativa. 

Dijous 2 juny
-De 10 a 13 h, a la plaça de la vila, taller infantil: Dia Mundial del joc, a 
càrrec de la Biblioteca.

-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: Any de Ronda-
lles, a càrrec de Sònia Fernández. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Mostra de teatre Bambolina, amb 
representació teatral a càrrec del Casal Can Butjosa. Organització: Es-
cena Educativa. 

Divendres 3 juny
-De 16 a 22 h, al Teatre Can Rajoler, Mostra de teatre Bambolina, a 
càrrec del Casal Can Butjosa. Organització: Escena Educativa.
-De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, tallers de natura en família: 
El canvi climàtic. Què passa a la Terra?

Dissabte 4 juny
-De 9 a 13 h, paintball a Can Putxet. Inscripcions prèvies a Cal Jardiner. 
Preu: 10 €. Places limitades. 
-De 9 a 19 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Torneig de 
bàsquet Associació Triple. Organització: Associació Triple.
-De 10 a 13.30 h, a la plaça del mirador de Gallecs, sortida corredor 
ecològic Gallecs – Can Serra – Riu Tenes, amb motiu del Dia Mundial 
del Medi Ambient (5 juny). 
-A les 20 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, concert Parets goes punk, 
amb les actuacions de Vizio Fornizio, Deskalabrats i Los Vulgares. En-
trada gratuïta. 

Dimarts 7 juny
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes per a in-
fants de 0 a 3 anys, a càrrec de Mercè Martínez, d’Un conte al sac. 

Dimecres 8 juny
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, xerrada adreçada a joves: 
Joves i drogues, a càrrec de Let’s Chat Joves. 
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, xerrada adreçada a famílies: 
Prevenció del consum de drogues a l’entorn familiar, a càrrec de Let’s 
Chat Joves. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Descobreix l’art, a càrrec 
d’Iris Paris. 

Dijous 9 juny
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, a càrrec de 
Gemma G. Vilardell. 

Divendres 10 juny
-Al Centre Cultural Can Rajoler, acte de lliurament de premis del joc 
d’enginy i llengua als comerços de Parets ‘Endevina-la’. 
-A les 21 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: La Teoria 
de la Relativitat entesa per tothom!                                       
-A les 22 h, a l’Observatori Josep Mauri, sessió d’astronomia per a adults: 
La vida a l’espai.

Dissabte 11 juny
-A partir de les 11 h, a la plaça de la Vila, 9è Festival FOTOgraphic Parets, 
amb ponències de José Irún i Diego Marín, actuació de Paradiso, dinar 
popular, projecció del documental Henri Cartier-Bresson. La mirada apa-
sionada, entrega de premis del 3r concurs nacional FO-
TOgraphic i fi de festa amb motiu del 10è aniversari de 
l’AFP, amb l’actuació de Duo Pink Moon. Organització: 
Associació Fotogràfica Parets. 
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Els pressupostos joves 2022 aconsegueixen la major participació del jovent 
paretà de tota la història

Recordem que ara caldrà ajustar els 30.000 euros desti-
nats als pressupostos participatius joves i complir la tria 
del jovent paretà, de manera que s’arribi a la xifra econò-
mica fixada.

S’han comptabilitzat 300 vots vàlids de joves empadronats a Parets. Les opcions més triades han estat: organitzar més concerts per a joves, 
especialment durant la Festa Major i més nits temàtiques, amb preferència de DJ locals

Amb 300 vots vàlids, aquest procés participatiu ha estat, 
amb diferència, el que ha registrat més participants joves 
dels processos fets fins ara, com el de la tanca del Sot 
d’en Barriques, on van prendre-hi part 245 joves, la Festa 

Major d’estiu (182), la plaça Espanya (167) i la llera del 
riu Tenes, 132. Amb diferència, la franja d’edat que ha 
registrat un major percentatge de participació ha estat la 
dels 14 a 19 anys, amb un 82,67 %.

CASAL DE JOVES CAL JARDINER
Montcau, s/n - Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

Per a joves de 1r d'ESO a 16 anys
Del 27 de juny al 22 de juliol
Horari: de 9 a 13 h (tret d’un dia de piscina, 
fins a les 14 h i un dia d’excursió, fins a les 17 h)
Lloc: Casal de Joves Cal Jardiner

Hi ha la possibilitat 
d'apuntar-se per 
setmanes.
Preu setmanal: 
50 € joves de Parets 
90 € resta de joves

ACTIVITATS
Piscina, estampació tèxtil, grafits, 
orientació amb roadbook i amb 
mapes, jocs d’aigua, vòlei, futvòlei, 

-
dabo, Illa Fantasia, etc.

INSCRIPCIONS de l’1 al 17 de juny
al Casal de Joves Cal Jardiner
o bé a paretsdelvalles.eadministracio.cat
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h

+I
N
FO

CASAL D’ESTIU
JOVE
2022

can butjosa

girafulls.parets.cat

can rajoler
can butjosa
can rajoler
can butjosa

Et pots inscriure al Catàleg
de Parets Gira Fulls, el 
programa de foment de la
lectura de Parets del Vallès.

Pots consultar el catàleg a
girafulls.parets.cat

Si t’hi vols inscriure o rebre més informació,
pots contactar amb:

Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa
93 562 23 53 / bibut@parets.cat. 

Biblioteca Can Rajoler
93 573 98 01 / biblio.canrajoler@parets.cat

Ets escriptor/a o
il·lustrador/a de
Parets i tens obra
publicada?

GIRA FULLS
Ens agrada llegir
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Els alumnes de primer d’ESO de l’escola NS de 
Montserrat reben un taller de mobilitat segura 

La Policia Local de Parets del Vallès va fer un taller de 
mobilitat segura amb bicicleta als alumnes de primer 
d’ESO de l’escola N.S. de Montserrat de Parets els dies 9 

La Policia Local, en el 
10è Workshop de l’EPSA 

La Policia Local de Parets del Vallès va assistir el 28 d’abril 
al 10è Workshop Fira d’Ocupació que organitza l’esco-
la universitària Escola de Prevenció i Seguretat Integral 
(EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). El Workshop de la Fira d’Ocupació és una trobada 
anual de l’escola amb el món empresarial per afavorir el 
contacte entre estudiants i titulats amb les empreses i 
professionals del sector de la prevenció i seguretat. En-
guany, es va celebrar en format presencial, a l’Hotel EXE 
Campus, i la Policia Local va tornar a ser-hi convidada 
per segon any consecutiu. El mateix dia, 28 d’abril, el cos 
de la policia va formar part de la jornada Lluita contra el 
maltractament animal i actuacions policials amb cànids 
a càrrec de la Comandància de Barcelona de la Guàrdia 
Civil. L’acte es va fer a Sant Andreu de la Barca, on hi van 
participar diferents administracions de l’àmbit adminis-
tratiu i judicial. 

Representants de la Policia Local de Parets i Protecció Civil, a la formació

El cos local també va participar en una 
formació contra el maltractament animal

Els alumnes del curs primer d’ESO A de l’escola NS de Montserrat, a la imatge de dalt, i els alumnes del curs primer d’ESO B, a la imatge de sota 

i 11 de maig, amb l’alumnat de 1r B i 1rA, respectivament. 
L’objectiu de les sortides és aprendre a circular per la via 
pública respectant els senyals de trànsit i els carrils bici.

08.00 EL DESPERTADOR

PUNTS INFORMATIUS I MÚSICA09.00

10.00

10.30

10.15

PELUTS POLICIA LOCAL*/MOSSOS** BORSA DE TREBALL PARLEM DE SALUT**

RAP
A LA CARTA

TECHNEWS
ACTUALITAT

ESPAI DE LLIBRES LA NATURA PARLA

BÀSQUET ESPAI CATALÀ

BIBLIOTECA CAN RAJOLER ACTUALITAT ACTUALITAT

CÀPSULES DE SALUT GUAITA QUÈ CURIÓS

10.45

11.00

11.15

12.00

ACTUALITAT I MÚSICA

MÚSICA

TODORUNNERS

SPOILER

MÚSICA

RAP107
PUNT EDU

MÚSICA

**Darrera setmana de mes

INFORMATIU13.00

FÓRMULA MUSICAL MIGDIA (70s-80s-90s)14.00

ACTIVA-T SESSIONS15.00

PUNT INFORMATIU16.05

MÚSICA DE TOTS ELS TEMPS16.10

18.00 PUNT INFORMATIU

CARRER 10718.05

INFORMATIU (Redifusió)19.30

20.30

21.00 MÚSICA EN CATALÀRAP107 PUNT EDU (Redifusió)

TAMBURAROCK 107 ROCK 107
DE MÉS ENLLÀ

JAZZ I BLUESMUSIFILM

MÚSICA

22.00

23.00

00.00 INFORMATIU (Redifusió)
ACTIVA-T SESSIONS

01.00 MÚSICA

FEEL THE MUSIC

ACTIVA-T
SESSIONS

MÚSICA RAP
A LA CARTA

RAP A LA CARTA
(Redifusió)

MÚSICA

PROGRAMACIÓ                          2021/2022

*Primera setmana de mes

BUTACA 107 (De 17 a 18 H)

FEEL THE MUSIC

MÚSICA

TAMBURA (Redifusió)

MÚSICA

BUTACA 107
(D’11 a 12 H) Redifusió

ACTUALITAT I MÚSICA
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L’Ajuntament de Parets del Vallès ha rebut 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. Enguany és la 9a edició d’aquests guardons i 
l’Ajuntament assoleix el 98% dels indicadors avaluats des 
del 2021 fins al març de 2022. Dels 947 ajuntaments ava-
luats, només 136 han obtingut el segell de transparència 
i l’aproven el 25% dels consistoris. 
El Segell Infoparticipa divideix els indicadors en tres ca-
tegories que inclouen informació dels representants polí-
tics, 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. Es tracta 
d’una marca de qualitat que pretén donar garanties de 
confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i 
un incentiu per als responsables polítics i tècnics.

“Una de les millors notes de tot Catalunya”
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, ha agraït 
“la gran tasca del servei i la regidoria de Transparència, 
que millora, enguany, en aquest apartat i frega l’excel-
lència. Hem de seguir en la mateixa línia per ser també un 
Ajuntament referent en aquestes bones pràctiques com 
a administració”.
Per la seva part, la regidora de Transparència, Laura Lo-
zano, afirma que el fet que “el nostre poble obtingui una 
de les millors notes de tot Catalunya és un orgull i el re-

Parets rep el distintiu per la qualitat de la transparència Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Parets va rebre el 3 de març a Llinars del 
Vallès el guardó al Reconeixement Administració Oberta 
2021 com a administració capdavantera en la transfor-
mació digital. L’Ajuntament de Parets ha estat reconegut 
amb la primera posició entre els ajuntaments de 5.001 
a 20.000 habitants, al capdavant dels 120 municipis ca-
talans de la seva categoria. Els premis són atorgats pel 
consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i han 
arribat enguany a la seva VII edició. 

La primera posició
L’acte es va fer al Teatre Auditori de Llinars i va comptar 
amb la participació del conseller de Polítiques Digitals 
i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, el president 
de Localret, Jaume Oliveras, la directora de l’AOC, Àstrid 
Desset, la regidora d’Innovació i Participació de Parets, 
Gemma Garcia, i la regidora de Transparència de Parets, 
Laura Lozano. La regidora d’Innovació i Participació, Gem-
ma Garcia, destaca que: “Estem molt contents de rebre 
un premi tan especial que reconeix Parets en primera 
posició d’entre els deu ajuntaments seleccionats pel seu 
grau de maduresa en transformació digital. És una feina 
que valorem molt positivament per la seva relació amb la 
ciutadania i per avançar en el camí cap a un país digital”.  

Parets, millor ajuntament català en transformació digital 2021 per l’AOC

L’alcalde, Francesc Juzgado, recollint el Segell Infoparticipa

La regidora d’Innovació i Participació, Gemma Garcia, recollint el guardó al Reconeixement Administració Oberta 2021

L’Ajuntament de Parets del Vallès compleix el 98% dels indicadors avaluats i assoleix una de les notes més altes de tot Catalunya

sultat de la feina conjunta que hem fet amb el personal 
tècnic 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”.

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 informació.

CAMPANYA RENDA  
Molt més a www.veritasgestion.com i

VERITAS GESTIÓ ASSEGURANCES | GESTORIA | TRÀNSIT | LEGAL | MÀRQUETING

Avda. Lluis Companys, 2 Local 3  08150 Parets del Vallès

DEMANA CITA

6 ABRIL - 30 JUNYÚLTIMS DIES

93 573 93 80 | 630 837 962 | info@veritasgestion.com
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S’activa un control de 
galeruca als oms

L’Ajuntament de Parets del Vallès farà un tractament 
fitosanitari per reduir la presència de la galeruca a 386 
oms del municipi. La galeruca és un insecte que s’alimenta 
de les fulles de l’om i pot provocar defoliacions, és a dir, 
que els arbres perdin les fulles. A la primavera, quan les 
plantes broten, és el moment de la reproducció d’aquests 
animals. Per controlar la presència d’aquest insecte, 
els tècnics de manteniment dels espais verds faran 
fumigacions a les capçades dels arbres la nit del dijous 
12 de maig, de 23 a 6 h. 
La intervenció es farà als oms dels carrers de la Llibertat, 
de Casanovas, de Jacint Verdaguer, de Sant Mateu, de 
Santa Esperança, de Gallende, de Rius i Taulet i del Dos 
de Maig. Per minimitzar l’impacte de l’actuació als veïns 
i veïnes, l’actuació es farà de nit. 
Així mateix, els tècnics demanen al veïnat que tanquin 
balconades, finestres i portes i que els animals domèstics 
estiguin dins l’habitatge mentre duri el tractament. En cas 
de pluja, vent o condicions climatològiques adverses, el 
tractament es posposarà a la nit següent.

Imatge d’arxiu d’una galeruca

És un tractament fitosanitari contra un insecte 
que s’alimenta de les fulles dels oms

S’inicia el tractament 
de Lluita Biològica

L’Ajuntament de Parets, a través del servei de Verd Urbà de 
Via Pública va iniciar, el dia 5 de maig i durant els mesos 
de primavera, el tercer any del control biològic de plagues 
i malalties de l’arbrat viari del municipi.
L’alcalde de Parets i regidor de Via Pública, Francesc 
Juzgado, explica que “el tractament consisteix a lluitar 
contra diferents plagues als arbres viaris del nostre poble, 
reduint tractaments químics i afavorint la implantació 
de depredadors naturals que minimitzen la presència 
de plagues i malalties. Tot, amb l’objectiu de gaudir d’un 
espai comú més saludable”. Aquest sistema presenta 
diferents avantatges, com ara ser molt específic i eficaç 
per mantenir dins un llindar de tolerància un determinat 
tipus de plaga, ja que no perjudica d’altres organismes 
ni plantes. El desenvolupament de resistències a aquest 
tipus de solució és molt menor que amb l’ús de productes 
químics, ja que les plagues no desenvolupen resistències 
als seus depredadors naturals. A més, és un sistema 
totalment ecològic, pel fet que no és contaminant, no 
deixa residus ni a terra ni en els cultius.

Imatge d’arxiu d’un tractament biològic de plagues

El control es va iniciar el dia 5 de maig i serà 
vigent durant els mesos de primavera

Renovació i telegestió 
dels sistemes de reg

L’Ajuntament de Parets del Vallès, a través del servei de 
Verd Urbà de Via Pública ha posat en marxa un projecte 
de telegestió de la xarxa de reg municipal dels jardins 
de Parets del Vallès. L’alcalde de Parets i regidor de Via 
Pública, Francesc Juzgado, afirma que: “la protecció del 
nostre entorn i la preocupació creixent per assegurar un 
desenvolupament sostenible, on l’ús racional de l’aigua és 
una part d’importància indiscutible, s’ha transformat en 
objectius primordials de l’acció de les entitats públiques”.
El projecte de telegestió de la xarxa de reg municipal 
té els objectius següents: primer, obtenir un important 
estalvi en el consum d’aigua dedicat al reg de les zones 
verdes municipals; segon, facilitar la gestió, aportant 
servei, comoditat i sobretot, un gran estalvi de temps del 
personal de manteniment en les tasques de tancament, 
obertura i programació de les zones verdes en situacions 
climatològiques adverses; tercer, posicionar la ciutat, 
dins el marc de les noves tecnologies, al capdavant 
dels municipis promotors i usuaris de les TIC; i quart, 
augmentar el compromís amb el medi ambient.

Sistema de reg renovat de Parets del Vallès

El projecte persegueix objectius com l’estalvi 
d’aigua i el compromís amb el medi ambient

4 cursos independents, d’una durada de 15 h 

WORD BÀSIC
Dates: del 23 al 27 de maig 
Horari: de 09.15 a 12.15 h

EXCEL BÀSIC
Dates: del 30 de maig al 3 de juny 
Horari: de 09.15 a 12.15 h

Requisit: ser usuari/a de l’SLOP
Inscripcions: 
                Per telèfon: 93 573 88 96
                Presencialment a l’SLOP: C/ la Volta, 2 planta 1a local 1
Gratuït. Subvencionat al 100% per a inscrits a l’SLOP

CURSOS OFIMÀTICA 2022
WORD AVANÇAT
Dates: del 7 al 10 de juny 
Horari: de 09.15 a 13.00 h

EXCEL AVANÇAT
Dates: del 13 al 17 de juny 
Horari: de 09.15 a 12.15 h

L'ACTIC és “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació”. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un 
certificat  emès per la Generalitat, que acredita un nivell 1 de competències en TIC 
davant de qualsevol empresa o administració. 

Formació enfocada a la preparació per superar la prova de certificació ACTIC bàsic
(prova no inclosa al curs).

PREPARACIÓ ACTIC BÀSIC
Dies: del 27 de juny a l’1 de juliol 
Horari:  de 09.30 a 14.30 h.
Duració: 25 h.
Requisit: ser usuari/a de l’SLOP
Inscripcions: 
                Per telèfon: 93 573 88 96
                Presencialment a l’SLOP: C/ la Volta, 2 planta 1a local 1
Gratuït. Subvencionat al 100% per a inscrits/es a l’SLOP

FORMACIÓ

CURS ACTIC BÀSIC 2022

.

.

SUBVENCIONS
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES USUÀRIES 
DERIVADES PEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE PARETS

11a CONVOCATÒRIA - 2022
Cal formalitzar una ofe�a a l’SLOP i realitzar un contracte laboral amb perso-
nes usuàries derivades pel servei.

La quantia de la subvenció, prenent com a referència la jornada completa, és:

Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP)
Carrer de la Volta, 2 planta 1a, local 1
Tel. 93 573 88 96 · www.parets.cat

Més informació:

.
TEMPS CONTRACTACIÓ INDEFINIDA:

2.200€
- Homes entre 30 
i 45 anys

2.700€
- Majors de 45 anys
- Entre 16 i 29 anys
- Dones

.

TEMPS CONTRACTACIÓ 6 MESOS:

1.000€
- Homes entre 30 
i 45 anys

1.400€
- Majors de 45 anys
- Entre 16 i 29 anys
- Dones

3.200€
- Majors de 55 anys
- Primera contractació

1.900€
- Majors de 55 anys
- Primera contractació
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La jornada de neteja del riu Tenes dins la campanya europea ‘Let’s Clean Up Europe’, el 7 de maig

El Tenes acull dues jornades de neteja dins del marc Let’s Clean Up Europe
Més de 60 alumnes de l’IES La Sínia participen a la campanya europea, el 6 de maig; i més de 40 persones hi participen el 7 de maig

L’Ajuntament de Parets del Vallès va organitzar el 6 de 
maig una neteja de la llera del riu Tenes amb la participació 
de l’alumnat de l’IES La Sínia, dins la campanya europea 
Let’s Clean Up Europe. A la jornada hi van participar una 
seixantena d’alumnes de 3r d’ESO de l’institut IES La 
Sínia i personal de l’Escola de la Natura de Parets del 
Vallès, l’associació Grup de Recerca de l’Escola de la 
Natura de Parets del Vallès (GRENP), juntament amb el 
suport del cos dels Agents Rurals. L’activitat es va iniciar 
a l’aparcament del camp de futbol Josep Seguer, des 
d’on es van dirigir als camins de la vora del riu Tenes. Per 
finalitzar la jornada, es va alliberar un xoriguer que es 
trobava al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de 
Torreferrussa.  
L’endemà, el dissabte 7 de maig, el municipi va acollir  
també una matinal de neteja i natura al passeig Fluvial del 
riu Tenes amb activitats de neteja, exposicions, tallers i 
refrigeri per als participants. A l’activitat hi van participar 
una quarantena de persones, sota l’organització de la 
Fundació RIVUS, l’Escola de la Natura de Parets del Vallès 
i Niubox Natura. 
Let’s Clean Up Europe és una acció comuna a tot Europa 
per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem 
de forma incontrolada a la natura. 

Pacte de les Alcaldies 
per a l’Energia i el Clima

El Ple del 28 d’abril va aprovar l’adopció de nous 
compromisos del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses 
per a l’Energia i el Clima 2022. El Pacte dels Alcaldes 
i les Alcaldesses és la iniciativa de ciutats i pobles en 
matèria de clima i energia. Agrupa milers d’autoritats 
locals i regionals arreu d’Europa i la resta del món amb 
el compromís voluntari d’aplicar als seus territoris els 
objectius climàtics i energètics de la Unió Europea.
En aquest punt, que forma part de la regidoria de Medi 
Ambient, l’Ajuntament va destacar els objectius durant 
el ple i va sotmetre el punt a votació, que es va aprovar 
per unanimitat. 

Imatge del ple de l’Ajuntament

Acaba la instal·lació de les plaques a l’escola Pau Vila

L’Ajuntament de Parets va finalitzar el 6 de maig la instal-
lació dels 88 panells solars l’Escola Municipal Pau Vila 
de 380 Wp que generaran una potència nominal de 33 
kWp i que projecten un estalvi anual en energia elèctrica 
de 6.000 euros. El pressupost d’execució de les obres ha 
estat de 59.358 euros amb iva i s’ha fet en un mes de 
durada.  La producció anual prevista de les plaques foto-
voltaiques que s’han instal·lat a l’escola és de 48.202 kWh 
i produiran un estalvi d’emissions de CO2 es de 11 tones 

de CO2 any. La vida útil de la instal·lació és de 25 anys, 
amb una producció general d’1.103.820 kWh i un estalvi 
d’emissions de CO2 de 266 tones de CO2. 
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, destaca que 
“l’energia que produeix és per ser consumida per la prò-
pia escola i quan hi hagi excedents serà abonada per la 
companyia. En aquest sentit, estem molt contents que ja 
entri en funcionament i estem preparant altres projectes 
similars per a més equipaments municipals”. 

Panells solars instal·lats a l’Escola Municipal Pau Vila que projecten un estalvi anual en energia elèctrica de 6.000 euros
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Continuen els tallers de memòria ‘Evoca’
El Casal de Gent Gran Ca n’Oms continua desenvo-
lupant amb èxit les sessions del taller de tècniques 
per a una memòria saludable Evoca, impartit pel 
CEM MariaGrever. La pròxima sessió serà el 10 de 
juny, de 10.30 a 12 h. Inscripció al Casal Ca n’Oms.

Sopar solidari de la protectora
El Sopar Solidari de la Protectora Parets es farà el 
18 de juny a les 20 h a Can Butjosa. Després de dos 
anys sense fer-se, el sopar festiu es farà amb dife-
rents activitats, entre elles, amb l’acompanyament 
d’Animalia, el discjòquei Enric Bermudez, un karao-
ke, una actuació musical a càrrec de Majida Brown, 
a més d’altres sorpreses. El preu del sopar solidari 
serà de 10 euros. 

Programa de Rehabilitació d’edificis i ha-
bitatges NextGenerationEU
Les subvencions d’aquest programa tenen per ob-
jecte el finançament d’obres o actuacions de millora 
acreditada de l’eficiència energètica en els edificis 
de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, 
així com en els habitatges, sense perjudici que es 
puguin complementar amb altres actuacions de 
rehabilitació. També preveu l’impuls i ajuda a l’ela-
boració del llibre de l’edifici existent per a la reha-
bilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
Més informació a www.parets.cat.
  
L’Escola de la Natura omple el juny d’ac-
tivitats per a adults i per a infants
L’Escola de la Natura de Parets omple el juny d’acti-
vitats per a adults i per a infants. Entre les propos-
tes, destaquem que el 3 de juny hi haurà una activi-
tat per a famílies sota el títol Què passa a la terra? 
El canvi climàtic; el 4 de juny es farà un itinerari pel 
corredor ecològic de Parets; el 10 de juny, una ses-
sió d’astronomia familiar i una altra titulada La vida 
a l’espai; finalment, el 17 de juny hi haurà una altra 
sessió d’astronomia familiar i una sortida nocturna. 

I TAMBÉ...

BIMBA - 12 anys CHUSA - 8 anys MEMPHIS - 3 anys NIT - 10 anys

OMI - 4 anys VALENTINA - 3 anys MALI - 2 anysLOLA - 6 anys

Pepita Val exposa les seves pintures a Can Rajoler 

Pa Artesà es trasllada a l’avinguda de Catalunya

L’artista local Pepita Val, al costat d’una de les seves obres a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler

L’Ajuntament de Parets ha exposat una selecció de 
pintures a l’oli de l’artista local Pepita Val a la Sala 
d’Exposicions de Can Rajoler. La mostra es va poder veure 

del 29 d’abril al 15 de maig. Els beneficis de la venda 
d’obres de la pintora paretana es van destinar a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu.

 Una representació del Govern Local visita l’establiment Pa Artesà, el 6 de maig, que s’ha traslladat a l’avinguda de Catalunya, número 104

Una representació de regidors del Govern Local de Parets, 
encapçalada per l’acalde i la vicealcaldessa, van visitar, 

el 6 de maig, l’establiment Pa Artesà, que s’ha traslladat 
a l’avinguda de Catalunya, número 104. 
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Laura Campos i Patricia Flores guanyen el concurs ‘Enamora’t de Parets’
La imatge guanyadora del concurs dedicat a la restauració és un assortiment de productes de la pastisseria La Noria Bakery

Laura Campos i Patricia Flores han guanyat la segona edi-
ció del concurs de fotografies d’Instagram Enamora’t de 
Parets, dedicada al sector de la restauració. La imatge 
guanyadora mostra un assortiment dels productes que 
ofereix la pastisseria i cafeteria La Noria Bakery. 
En el concurs d’enguany, la guanyadora ha estat la que ha 
penjat l’usuari @teachers_and_friends_, que és la que ha 
obtingut més likes (cors) a la xarxa social, concretament 
243. Com a premi, les concursants han guanyat un menú 
degustació per a dues persones a l’establiment La Noria 
Bakery, situat a l’avinguda Josep Tarradellas, número 1, 
de Parets del Vallès. 

Un concurs amb molta particiació
Totes les imatges que han participat en el concurs Ena-
mora’t de Parets dedicat a la restauració es poden veure 
al compte d’Instagram de l’Ajuntament de Parets. Per 
participar-hi, s’havia de penjar una fotografia d’un dels 
locals concursants a Instagram amb l’etiqueta #enamo-
ratdeparets i etiquetar el compte @ajuntamentdeparets, 
del 18 al 30 d’abril. 
La imatge guanyadora de la primera edició del concurs, 
el 2021, va ser una fotografia de la gelateria Gelato di 
Fabio, que es pot consultar a la web de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. Imatge guanyadora del concurs d’Instagram ‘Enamora’t de Parets’ 2022

Se celebra la primera trobada Cafè Comerç amb 
l’alcalde de Parets

Una quinzena de comerciants van participar en la 
primera trobada Cafè Comerç, celebrada el 2 de maig, 
amb l’Ajuntament de Parets. La primera sessió va tenir 
lloc de 15 a 16 h a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, on 
es va celebrar una reunió oberta a totes les persones del 
sector interessades.

Primera sessió amb l’alcalde
La primera sessió del projecte va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i la 
regidora de Comerç, O’Hara Valdivia.
L’alcalde, que va participar en la trobada per reforçar 
la importància del projecte, apunta que: “valorem 
molt positivament aquesta iniciativa, que ens permet 
copsar les propostes i necessitats d’un sector que ens 
necessita més que mai al seu costat. Hem pres nota per 
dur a terme noves iniciatives per donar-los suport en 

El concurs ‘Endevina-la’ torna als comerços de Parets

Hi van assistir l’alcalde, Francesc Juzgado, i la regidora de Comerç, O’Hara Valdivia

El joc ‘Endevina-la’ als 
comerços de Parets 

Ha tornat a Parets del Vallès una nova edició del joc d’en-
giny i llengua Endevina-la. El concurs es fa entre el 9 i el 
27 de maig en 62 establiments locals, amb la participació 
oberta a tothom. Els encertants de l’edició d’enguany en-
traran en un sorteig d’entrades a escollir pel Teatre Can 
Rajoler. Els més de 60 comerços que hi participen tenen 
un cartell amb un jeroglífic i el logotip de Endevina-la a 
l’aparador. Per participar-hi, cal demanar una butlleta a la 
persona responsable del comerç, escriure-hi la resposta 
al jeroglífic correctament en català, acabar d’emplenar 
la butlleta amb les dades personals i dipositar-la a l’urna 
que hi ha al comerç. 
L’establiment participant guarda les butlletes fins que fi-
nalitza el joc per fer el sorteig dels premis. El període de 
participació finalitza demà 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. El premi al qual opten les persones encertants 
dels jeroglífics són dues entrades per a un espectacle a 
triar dintre de la programació estable del quart trimestre 
de 2022 del Teatre Can Rajoler. En els premis queda ex-
clòs el Cafè Teatre. Els organitzadors del joc Endevina-la 
per fomentar el comerç local són l’Oficina de Català de 
Parets del Vallès i el Servei de Comerç de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès. Els interessats en el concurs poden 
consultar tots els comerços locals que es van inscriure en 
el cartell informatiu del joc. 

Primera Trobada Cafè Comerç amb l’alcalde i comerciants del municipi, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, el 2 de maig 

Hi han participat 62 establiments comercials 
del Barri Antic i de l’Eixample

tot el que estigui a les nostres mans”. En aquest sentit, 
la regidora de Comerç, O’Hara Valdivia, destaca que va 
ser una trobada molt enriquidora per a ambdues parts: 
“Pel que fa a l’Ajuntament, pel fet de poder contribuir i 
de disposar de recursos per portar a terme actuacions 
relacionades amb el comerç, i pel que fa als comerciants, 
per poder transmetre el que necessiten i, sobretot, el que 
necessiten els seus clients. Per altra banda, estem molt 
agraïts per les aportacions que ens van fer, interessants 
i amb molt potencial, juntament amb la seva disposició a 
treballar en conjunt i en xarxa”.

Properes sessions
El Café Comerç és un projecte que s’ha iniciat amb aquesta 
primera trobada de comerciants amb l’Ajuntament. Es 
preveu fer noves sessions amb especialistes en comerç. 
La pròxima tindrà lloc el 20 de juny a l’SLOP. 
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Parets del Vallès va acollir, el diumenge 15 de maig, el 
Vermut LGTBI+ i Feminista Fem xarxa al Casal de Joves 
de Cal Jardiner. L’activitat va estar acompanyada musical-
ment a través d’un concert a càrrec del grup Desubicades 
i el discjòquei Dj Garabato, juntament amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis Musicals (CEM) Maria Grever. A més, 
l’acte va comptar amb la participació institucional de 
membres de l’equip de govern local. 
La regidora de LGTBI i Transversalitats de Parets, Maria 
Gorina, destaca que “la trobada del vermut va ser tot un 
èxit, en un acte que van organitzar les persones que for-
men part del Punt LGTBI+ de Parets, amb el suport de 
l’Ajuntament, extensible a la resta d’iniciatives i activitats 
que es proposin des de l’espai. En aquest sentit, ens agra-
daria donar les gràcies a les organitzadores per formar 

Vemut LGTBI+ i Feminista Fem xarxa

Parets celebra el Vermut LGTBI+ i Feminista ‘Fem xarxa’ a Cal Jardiner
L’activitat va acollir el concert a càrrec del grup Desubicades, amb la col·laboració del CEM Maria Grever i el DJ Garabato

Vermut LGTBI+ i Feminista, al Casal de Joves Cal Jardiner

part del Punt LGTBI+, així com, per la seva col·laboració 
i implicació en aquest espai”. 
El Vermut LGTBI+ i Feminista Fem xarxa va estar orga-
nitzat per l’Ajuntament de Parets del Vallès, a través del 
Servei de Feminisme, LGTBI+ i Transversalitats, i el Casal 
de Joves de Cal Jardiner. Recentment, a principis de març 
el municipi va acollir, dins la campanya Març de Dones, 

la inauguració del Punt Lila estable al Casal de Joves Cal 
Jardiner. El Punt Lila contra les agressions sexuals de Pa-
rets del Vallès és un servei d’informació, sensibilització, 
assessorament i actuació sobre les agressions sexuals i 
està obert a persones de totes les edats. També ofereix 
informació i atenció sobre d’altres tipus de violències 
masclistes.

L’Ajuntament organitza una ruta per l’entorn de Gallecs per a la gent gran

S’aprova una línia de subvencions de 90.000 euros per millorar l’ocupació

El govern de Parets va aprovar en Junta de Govern una 
nova línia de subvencions de 90.000 euros per a la contra-
ctació de persones usuàries del Servei Local d’Ocupació 
de Parets (SLOP). Per optar a l’11a convocatòria de les 
subvencions cal formalitzar una oferta de treball de l’SLOP 
i realitzar un contracte laboral amb alguna de les persones 
usuàries en recerca de feina derivades pel servei local. 
El regidor de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa, 
Indústria i Formació, Antonio Fernández, afirma que: “des 
de l’SLOP seguim implementant totes les accions i parti-
des que ajudin a fomentar la creació de feina per a pare-
tanes i paretans. Sobretot de la mà de les empreses del 
territori, oferint avantatges per tal que es contractin per-
sones de Parets. Anem en la bona línia amb bones xifres 
d’atur. Seguirem treballant i prioritzant aquestes partides 
des del govern local”. Per més informació podeu contactar 
amb l’SLOP al telèfon 93 573 88 96 o adreçant-vos al 
carrer de la Volta, 2, primera planta, local 1.

Sortida per l’entorn natural de Gallecs amb la gent gran de Parets el 29 d’abril passat

Enguany és l’11a convocatòria d’ajuts per a contribuir a la formalització de contractes laborals amb persones usuàries de l’SLOP 

Les oficines de l’SLOP de Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha dut a terme una sortida amb 
la gent gran del poble per l’entorn natural de Gallecs el 
29 d’abril passat. El recorregut era una de les activitats 
programades per el segon trimestre de l’any per a la gent 
gran i va consistir en una ruta a peu que va passar per 
Can Jornet, la Torre de Malla, el safareig, el bosc i la riera 
seca. A la sortida també hi van participar la regidora de 
Gent Gran, Maria Gorina i el responsable de l’Escola de la 
Natura, Ferran Lozano. 
A banda de la ruta per Gallecs, el consistori ha organit-
zat més d’una vintena d’activitats per a la gent gran del 
municipi d’abril a juny d’aquest any. Entre les novetats 
destaquen una marxa nòrdica i un taller de tècniques per 
a una memòria saludable. 
Les places a les activitats de la programació de Gent Gran 
Activa! són limitades i les inscripcions es poden fer als 
Casals Municipals de Gent Gran o per whatsapp al telèfon 
691 367 695. 
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S’obren ajudes per a fer 
formacions artístiques 

Imatge d’arxiu d’una paleta de pintura

45a ballada de Gitanes a la plaça de la Vila 

Parets del Vallès va acollir amb èxit el diumenge 8 de 
maig la 45a ballada de Gitanes de Parets a la plaça de 
la Vila, que enguany celebra el 8è memorial Pere Parera 
Anfruns. L’activitat va comptar amb tallers familiars de 
gitanes, d’11 a 12 h del matí, i va culminar al migdia amb 
la ballada al centre de la plaça, amenitzada per la cobla 
La Catutxa. El poble convidat d’aquest any va ser la po-

La 45a Ballada de Gitanes a la plaça de la Vila, el diumenge 8, amb el poble convidat d’aquest any, Lliçà d’Amunt

Imatge del cartell del Concurs de Disseny de la Festa Major d’Estiu 2022

Es convoca el concurs per escollir la imatge de la Festa Major d’Estiu 2022 
La temàtica d’enguany és el 25è aniversari de Can Rajoler; i la participació va iniciar-se el 23 de maig i finalitzarà el 17 de juny

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha convocat el concurs 
de disseny per a la creació de la imatge de la Festa Major 
d’Estiu 2022, que enguany té com a tema el 25è aniversari 
del Centre Cultural Can Rajoler. 
A la convocatòria hi poden participar totes les persones 
majors de 16 anys dins el termini del 23 de maig al 17 
de juny. Els treballs s’han de presentar a les oficines del 
Servei de Cultura del Centre Cultural Can Rajoler. Cada 
participant pot presentar un màxim de tres propostes, 
originals i inèdites, relacionant la proposta festiva amb 
l’activitat del centre paretà. 
El jurat està format pel regidor de Cultura, Francesc de 
la Torre, i personal qualificat. El veredicte del jurat es 
farà públic durant el mes de juny de 2022 i s’atorgarà un 
premi únic de 500 euros (base imposable) a la proposta 
guanyadora. El premi pot quedar desert si cap proposta 
reuneix les característiques i/o necessitats que regulen 
aquestes bases o no tenen un mínim de qualitat i la decisió 
del jurat serà inapel·lable. Les bases íntegres del concurs 
per escollir la imatge de la Festa Major d’Estiu 2022 es 
poden consultar a la web de l’Ajuntament. 

Imatge del cartell del 41è Concurs de Fotografia de la Festa Major d’Estiu 2022

El Concurs de Fotografia de la Festa Major d’Estiu arriba al 41è aniversari
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha publicat les bases 
per participar en el 41è Concurs de Fotografia de la Festa 
Major d’Estiu de Parets sobre la temàtica dels 25 anys de 
cultura a Can Rajoler. 
El termini de presentació dels treballs finalitzarà l’1 de 
juliol a les 14 h i la participació està oberta a tothom, 
independentment que estigui empadronat o no a Parets. 
Els premis seran els següents: 1r premi de 400 € i trofeu; 
2n premi de 250 € i trofeu; 3r premi de 150 € i trofeu; 1r 
premi local de 150 € i trofeu; i, finalment, 2n premi local 
de 100 € i trofeu. Els premis s’atorgaran el 23 de juliol a les 
19 h al Centre Cultural Can Rajoler. A aquestes quantitats, 
si és el cas, s’aplicarà la retenció impositiva que estableix 
la legislació vigent. 
A més, no es pot atorgar més d’un premi al mateix autor 
i, a criteri del jurat, es podran concedir accèssits. Les 
fotografies s’exposaran al Centre Cultural Can Rajoler del 
7 al 31 de juliol, de dilluns a divendres en horari de 16 a 
20 h i els dies 23, 24 i 25 de juliol, en horari de 19 a 23 
h. Les bases íntegres del concurs es poden consultar a la 
web de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

blació de Lliçà d’Amunt i l’entitat va rebre la col·laboració 
de diferents establiments del municipi, juntament amb el 
suport de l’Ajuntament de Parets.  
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, destaca: “Vam 
viure una matinal fantàstica de gitanes amb una plaça de 
la Vila plena de gom a gom, on tots vam poder gaudir de 
les diferents novetats de vestuari i dels balls”. 

L’Ajuntament de Parets obrirà una convocatòria d’ajuts 
econòmics per als participants en formacions artístiques 
durant el curs 2021-2022 que s’atorgaran segons crite-
ris socials i econòmics. La sol·licitud es podrà presentar 
del 22 de juny i al 22 de juliol i les ajudes poden arribar 
fins als 500 euros. L’objecte de la convocatòria és garan-
tir l’accés a formacions artístiques a les persones amb 
dificultats econòmiques i que estiguin empadronades al 
municipi.  
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SETMANA
14a

de la

FAMÍLIA

Escaneja aquest QR per 
veure totes les fotos de la 
14a Setmana de la Família.
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Cloenda de la 14a Setmana de la Família, al parc del Sot d’en Barriques

Èxit d’assistència a la cloenda de la 14a Setmana de la Família a Parets 
El municipi ha celebrat els darrers dies més d’una trentena d’activitats en família als centres educatius i a les biblioteques

El grup a la presentació del PEC el 13 de maig, al Teatre de Can Rajoler

Parets presenta el PEC compartit de les escoles bressol municipals
L’acte es va fer el 13 de maig al Teatre Can Rajoler i va comptar amb la participació de la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia

L’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar, el 13 de 
maig, al Teatre de Can Rajoler el Projecte educatiu de cen-
tre compartit (PEC) per a les escoles bressol municipals 
La Cuna, El Cirerer i El Gargot. 
La vicealcaldessa de Parets del Vallès i regidora d’Educa-
ció, Casandra Garcia, destaca sobre el PEC que “pretén 
ser un document viu que cobri vida cada dia dins de les 
aules i alhora elaborar un document marc que englobi 
les metodologies més significatives que realitzen les tres 
escoles bressol, mantenint l’essència de cada una d’elles. 
En aquest sentit, volem felicitar per la feina feta totes les 
professionals, les direccions, l’Eva Sargatal com a encar-
regada de l’assessorament i coordinació del projecte i, 

també, tot el servei d’educació municipal. Les tres escoles 
bressol fan que al municipi estiguem molt orgullosos de 
la gran etapa educativa, de 0 a 3 anys, que oferim a les 
famílies i als infants de Parets”.

Objectius del projecte
L’acte va comptar amb participació de la vicealcaldessa 
i regidora d’Educació, Casandra Garcia, que juntament 
amb Eva Sargatal, van explicar les motivacions per a la 
realització d’aquest projecte compartit a les tres esco-
les bressol municipals i els aspectes més rellevants del 
mateix. L’acte va concloure amb la pujada a l’escenari de 
les tres directores de les escoles bressol, que van feli-

citar els equips docents de cada equipament.Parets té 
tres escoles bressol municipals de gestió directa des de 
l’Ajuntament. El PEC contempla el model educatiu que 
es vol dur a terme en aquestes escoles i defineix trets, 
identitats, principis pedagògics, programacions anuals i 
materials que s’utilitzen a l’aula. 
Tot això, vetllant per una educació inclusiva, transversal, 
que tingui en compte la diversitat i que sigui participa-
tiva en l’entorn proper de les escoles. El projecte defi-
neix també la relació i coordinació amb altres serveis de 
l’Ajuntament i la relació i comunicació amb les famílies 
dels infants. 

Les escoles bressol de Parets
La iniciativa del Projecte educatiu de centre compartit ha 
anat a càrrec de l’Ajuntament de Parets, del Servei d’Edu-
cació municipal, de l’escola bressol La Cuna, de l’escola 
bressol El Cirerer i de l’escola bressol El Gargot. Les fotos 
de l’acte de presentació es poden consultar al perfil de 
Flickr de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Eva Sargatal, a l’esquerra, i Casandra Garcia, a la dreta

Parets del Vallès ha celebrat amb èxit d’assistència i par-
ticipació totes les activitats programades a la 14a edició 
de la Setmana de la Família. El municipi va posar punt 
final a les jornades el 15 de maig, coincidint amb la ce-
lebració del Dia Internacional de la Família, amb la festa 
de cloenda de les jornades al parc del Sot d’en Barriques. 
Amb motiu de la celebració de l’edició d’enguany de la 
Setmana de la Família, els centres educatius i les bi-

blioteques municipals van acollir fins a 33 activitats en 
l’àmbit familiar obertes als nens i a les nenes. L’objectiu 
de la programació de les jornades és compartir i obrir els 
espais educatius a les famílies a través d’activitats que 
afavoreixin la seva implicació i participació. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, destaca que “per 
la Setmana de la Família s’han realitzat moltes xerrades i 
activitats als centres educatius i biblioteques, amb molta 

participació i ganes de gaudir per part de les famílies. Ha 
estat un retorn a la normalitat per als nens i nenes en una 
setmana fabulosa i amb una cloenda increïble a l’exterior, 
amb molta gent al Sot d’en Barriques i l’acompanyament 
del bon temps”.

Música i desenes de jocs pels infants 
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, 
afirma que “les famílies tenien moltes ganes de participar 
amb normalitat a les activitats proposades al municipi. En 
definitiva, ha estat una setmana per gaudir de l’entorn fa-
miliar, de l’educatiu i del nostre poble; i, a més, finalitzar-
la amb la festa de la cloenda al parc del Sot d’en Barriques 
amb tallers i activitats és una altra manera d’afavorir les 
relacions entre les famílies del municipi i contribuir a crear 
vincles entre les diferents comunitats educatives”.
Les activitats es van iniciar la setmana del 9 de maig, amb 
activitats a les escoles i les biblioteques de la vila. El di-
vendres 13 de maig es va fer la presentació del Projecte 
educatiu compartit (PEC) per a les escoles bressol muni-
cipals, al Teatre Can Rajoler. Paral·lelament, els centres 
educatius, les escoles bressol i les biblioteques de Parets 
van realitzar juntament amb les famílies activitats durant 
tot el mes que inclouen tallers, passejades, espectacles 
de música, exposicions i jocs, entre altres. 
Per finalitzar la celebració de les jornades es va fer la festa 
de la cloenda 15 de maig d’11 a 14 h al parc del Sot d’en 
Barriques amb música i tallers. La cloenda va comptar 
amb més d’una desena de jocs infantils, entre els quals, 
un espai de jocs Territori menuts, Jocpalets de jocs popu-
lars i tradicionals de gran format, rutlles, i, a més, tallers 
infantils com realització d’una bossa eco, creació d’un 
puzle i fabricació d’slime (pasta elàstica modelable per 
a nens i nenes). 
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La Setmana Cultural de 
l’Escola de Música 

L’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès va 
celebrar una nova edició de la Setmana Cultural els dies 
17, 18 i 19 de maig a la tarda al parc la Linera amb diverses 
actuacions.
La celebració pretén que els alumnes i els professors 
comparteixin la seva passió per la música i els instruments 
amb la família i els assistents. 
La vicealcaldessa de Parets i regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, va destacar: “Enguany recuperem la 
Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música, una 
setmana on podem gaudir i acompanyar els alumnes 
de l’escola i veure com han evolucionat en els seus 
aprenentatges musicals. És una setmana perquè la 
població gaudeixi de la nostra escola municipal”. 

Concert de la Coral de l’Escola Municipal de Música

Les activitats es van fer del 17 al 19 de maig 
al parc la Linera

Els alumnes de 3r de primària de l’escola Pau Vila 
visiten l’Ajuntament de Parets

Els alumnes de 3r de primària de l’escola Pau Vila van 
vistar la Casa de la Vila el 18 de maig. L’objectiu de les 
visites és que l’alumnat de les escoles del municipi co-
neguin l’Ajuntament i tots els seus equipaments. Els es-
colars, acompanyats per mestres del centre, han visitat 
les dependències municipals per conèixer de prop el seu 
funcionament i poder plantejar els seus dubtes als re-

Alumnes de 3r de primària de l’escola Pau Vila, a l’Ajuntament de Parets 

La visita es va fer el 18 de maig amb l’objectiu que els alumnes coneguin el consistori

presentants polítics. Durant les visites, els nens i nenes 
són rebuts per l’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcal-
dessa, Casandra Garcia, a qui poden plantejar preguntes. 
Per finalitzar, es prepara un Ple simbòlic on s’explica la 
composició de l’Ajuntament, el paper que desenvolupen 
els grups polítics municipals i quins treballs es duen a 
terme des de les àrees de gestió. 

Plenari de final de curs 2021- 2022 del Consell 
d’Infants i de Joves

L’Ajuntament de Parets va acollir, el 20 de maig, el ple-
nari del final de curs del Consell d’Infants i el Consell de 
Joves a Sala Basart Cooperativa. L’acte va comptar amb 
la presència institucional de l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado; la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casan-
dra Garcia; i la regidora de Joventut, Maria Gorina. 
Per al curs escolar 2021-2022 l’Ajuntament va fer dos 
encàrrecs als consellers: als infants se’ls va demanar im-
pulsar accions per assolir els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) a Parets i als joves que estudiessin 
l’impacte social i personal de les noves tecnologies.
El Consell d’Infants ha treballat durant el curs en set rep-
tes ODS dels quals avui n’han exposat les conclusions. 

Fotografia de grup al plenari de final de curs del Consell d’Infants i Joves

Per la seva banda, el Consell de Joves ja havia explicat 
els resultats de la seva feina en una reunió a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament el passat mes de març. Per tant, en 
la sessió del mes de maig van presentar un projecte en el 
qual els quatre instituts de la vila participen en un fòrum 
de debat sobre noves tecnologies i smart city. 
El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutada-
na format per nens i nenes de 5è i 6è escollits per altres 
infants per representar-los a l’Ajuntament. El Consell de 
Joves és un òrgan consultiu i de participació  dels nois i 
noies de 3r i 4t d’ESO de  Parets, amb l’objectiu de con-
tribuir a millorar el seu entorn més proper i  aprendre els 
valors de la participació cívica i democràtica.

El Dia Internacional de 
la Dansa a Parets

Parets va celebrar l’últim cap de setmana d’abril el Dia 
Internacional de la Dansa. El passat 29 d’abril es va 
celebrar, al Teatre Can Rajoler, la gala PROdansa 2022 i el 
dia 30 d’abril una matinal de dansa al Sot d’en Barriques. 
Podeu veure totes les fotografies al Flickr de l’Ajuntament.

Gala PROdansa 2022 

Matinal de dansa al parc del Sot d’en Barriques
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Imatge del projecte de la piscina municipal descoberta

Parets rep el director de projectes d’ADIF per preparar la nova estació
Parets del Vallès va rebre el passat 18 de març la visita 
del director de projectes de la xarxa convencional d’ADIF, 
Miguel Leor, per preparar l’avantprojecte i projecte de 
la nova estació de tren i el Park&Ride, el darrer també 
conegut com a aparcament d’enllaç. Miguel Leor es va 
reunir amb la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, el regi-
dor Francesc de la Torre i la regidora Gemma Garcia, en 
una trobada que es va dur a terme a les instal·lacions de 
l’estació per abordar aspectes tècnics. L’obra preveu am-
pliar i modernitzar la infraestructura actual i es proposa 
construir una gran plataforma que cobreixi les andanes 
perquè quedi al mateix nivell de l’avinguda 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 de vehicle privat per agafar el transport 
públic. La transformació de l’estació suposarà una inversió 
de més d’11 milions d’euros. D’esquerra a dreta: Rosa Martí, Gemma Garcia, Francesc de la Torre i Miguel Leor

El Govern aprova el projecte de la piscina municipal descoberta
La Junta de Govern Local va aprovar el projecte bàsic i 
d’execució de les obres de la nova piscina municipal 
descoberta, el passat 12 de maig. El projecte d’obres ha 
estat redactat per l’empresa Pérez Piñana Arquitectes, 
SCP, amb un pressupost d’execució de 852.055 euros 
IVA exclòs. La construcció preveu una piscina per a adults 
de 25 per 10 metres i una d’infantil de 4 per 10 metres. 
Ambdues piscines tenen forma rectangular i, en el cas de 
la piscina d’adults, el vas disposa de rampa i escala que 
permet l’ús de la piscina a les persones amb mobilitat 
reduïda.  El projecte redactat assoleix el nivell de qualitat 
arquitectònica propi d’un equipament de caràcter públic, 
amb la incorporació de criteris de funcionalitat, economia, 
manteniment, sostenibilitat i eficiència energètica en el 
disseny de la proposta. El nou recinte s’ubicaria a la part 
posterior del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez 
Oliver, entre l’avinguda de Francesc Macià, l’avinguda de 
Catalunya i el passeig Fluvial.
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L’entitat AEiGSJ celebra 
el 60è aniversari

Parets del Vallès va celebrar el 7 de maig el 60è aniversari 
de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume (AEiGSJ) al 
Casal Can Butjosa, en una jornada festiva oberta a tothom 
que va incloure tallers, concerts, activitats de dansa i 
jocs, entre altres. L’entitat paretana, fundada el 1961, ha 
celebrat l’efemèride un any després de l’aniversari, que 
van haver d’ajornar per la situació sanitària. Les activitats 
van iniciar-se a les 16 h amb la rebuda de la colla dels 
Gegants de Parets i va seguir amb una fira amb tallers i 
propostes de l’Escola de la Natura, el punt LGTBI+ i jocs 
del cau. Seguidament, hi va haver un tastet de danses, 
un concert de Desubicades i Maceta Sound Beat, amb 
un sopar a la fresca. A més, durant tota la jornada hi va 
haver barra i venda de productes del Cau, els beneficis 
de la qual anaven destinats a finançar els projectes de 
l’entitat. L’Agrupament va néixer el 4 d’octubre de 1961 
quan una colla d’escolans que ajudaven el mossèn de 
l’església de Sant Jaume van aprendre a caminar dins el 
món de l’escoltisme de la mà de l’Agrupament Escolta 
Mare de Déu del Turó de Montcada i Reixac, del qual van 
heretar els colors del fulard. 

Membres de l’AEiGSJ al Casal Can Butjosa

La commemoració es va fer el 7 de maig en 
una jornada oberta a tothom

L’11a Gala Benèfica 
Contra el Càncer a Parets

Parets del Vallès celebra l’onzena edició de la Gala 
Benèfica de Parets Contra el Càncer amb l’objectiu de 
recaptar fons per ajudar les persones que lluiten contra 
aquesta malaltia i les seves famílies. La gala se celebrarà 
el 28 de maig a les 18 h, al Teatre Can Rajoler. 
L’espectacle d’enguany comptarà amb la participació del 
CEM María Grever, l’Escola Municipal de Música, Inés 
Nisa - Dansa Oriental, Chlowy i l’associació PROdansa. 
Les entrades per a la Gala Benèfica tenen un preu de 6 
euros com a donatiu per a l’associació, els tiquets es poden 
adquirir a l’avinguda Catalunya, 74, a l’edifici COREFO, de 
dilluns a dijous de 16 a 19 h. 
L’organització de l’esdeveniment va a càrrec de l’associació 
Parets Contra el Càncer, una l’entitat que té per objectiu  
donar suport als malalts de càncer i ajudar els seus 
familiars. A principis d’any, l’associació ja va organitzar  
també la 5a caminada contra el càncer amb l’objectiu 
de recaptar fons. Amb motiu d’aquest esdeveniment, 
al qual s’hi va sumar el Club d’Handbol Parets, l’entitat 
Parets Contra el Càncer va exhaurir totes les samarretes 
commemoratives que es van fer. 

Imatge de la Gala Benèfica de Parets Contra el Càncer

L’esdeveniment se celebrarà el 28 de maig a 
les 18 h al Teatre de Can Rajoler

Es presenta Dhaulagiri, 
en homenatge a Mingote

Parets del Vallès va acollir, el 20 de maig, la presentació 
del documental titulat Dhaulagiri, un dels darrers somnis 
del Sergi (2022) en homenatge a l’exalcalde i alpinista 
paretà, Sergi Mingote. L’estrena de la projecció es va fer 
oberta a tothom al Teatre Can Rajoler a les 20 h. 
El documental tracta sobre l’expedició que va fer Sergi 
Mingote al setè cim més alt del món, el Dhaulagiri (8.167 
metres), l’octubre de 2019, enmmarcat en el repte de 
coronar els 14 cims més alts del món en mil dies. La 
projecció és una producció de la promotora On coach 
communication, realitzada per Albert Barceló i dirigida 
per Sara Chuang.
L’acte el va organitzar el Centre Excursionista Parets, 
amb la col·laboració de la fundació esportiva ONAT 
Foundation i la productora On Coach Comunication. Les 
fotos de la presentació es poden veure al perfil de Flickr 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
D’altra banda, a principis de març, diferents associacions 
i entitats del municipi de Parets van organitzar un acte 
popular en record a Sergi Mingote, aleshores a l’espai del 
parc la Linera.

Presentació del documental Dhaulagiri, al Teatre Can Rajoler

L’estrena de la projecció es va fer el 20 de maig 
al teatre de Can Rajoler 

MEMORIAL 
JOSEP SEGUER

PARETS DEL VALLÈS
12 JUNY 2022

PENYA
BLAUGRANA
PARETS

A N I V E R S A R I

Diumenge 12 juny 2022
De 10 a 17 h al Camp de futbol municipal 
FASE FINAL TORNEIG CADETS 1a DIVISIÓ 
MEMORIAL JOSEP SEGUER
A les 14 h al restaurant Llevantpark
DINAR D’ANIVERSARI

PENYA
BLAUGRANA
PARETS

PROGRAMA

Inscripcions al dinar

Tel. 686 298 208 - 630 721 939
Fins al 9 de juny els dijous de 18 a 19.30 h
al local de la Penya (Av. Lluís Companys, 25)

2

Organització:

Amb el suport de:

Preu: 30€
Col·laboració:

FERRETERIA XAVI

RESTAURANT LLEVANTPARK

L’OBRADOR DE LA PROGRESSIVA
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Tret de sortida a les sessions del Servei de Primera Acollida pels nouvinguts

Sessió de benvinguda als participants del programa d’acollida per a les persones nouvingudes, amb regidora de Drets Socials, Gemma Garcia

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha donat el tret de 
sortida a les sessions del Mòdul C del Servei de Primera 
Acollida municipal que es realitzen per promoure 
l’autonomia personal de les persones nouvingudes i la 
igualtat d’oportunitats entre els paretans i paretanes. 
Les activitats del Mòdul C, sota el títol Coneixement de 
la societat catalana i el seu marc jurídic, consisteixen en 
jornades d’informació a ciutadans estrangers. Van iniciar-
se el 9 de maig i van finalitzar el 21 de maig. A més de les 
sessions, els participants també reben una formació en 
llengua, en l’àmbit laboral i en coneixement de la societat 
catalana. El Servei d’Acollida de l’Ajuntament de Parets té 
la funció de respondre a les necessitats inicials de formació 
i informació de les persones nouvingudes al municipi. 
Entre altres, les tasques inclouen l’acompanyament, la 
formació i la certificació de coneixements mínims. 

La regidora de Drets Socials, Gemma Garcia, dona la benvinguda institucional als participants del programa d’acollida de Parets del Vallès

I TAMBÉ...

Ajudes per al lloguer d’habitatges a joves
L’Ajuntament de Parets ha obert la convocatòria 
d’ajuts al lloguer per joves Bo Lloguer Jove al qual 
poden optar tots els joves del municipi de 18 i 35 
anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer 
i compleixin les condicions per sol·licitar-lo. Per a 
més informació referent a l’ajut, es poden fer con-
sultes enviant un mail a habitatge@parets.cat.

S’obren els ajuts del menjador escolar
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert els 
terminis de presentació de sol·licituds d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2022-2023, fins al 15 
de juny. La sol·licitud està disponible a la web de 
l’Ajuntament i en els equipaments municipals. Per 
presentar-la cal, demanar hora a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.

Anna Moragriega, finalista al Premi TalentJoveVO
La 3a edició del premi reconeix els joves vallesans que destaquen en algun sector o activitat

Gala de Vallesà de l’Any del mitjà ‘El 9 Nou’, el 20 de maig, a Bigues 

La paretana Anna Moragriega va ser finalista a la tercera 
edició dels premis TalentJoveVO, emmarcat en el premi 
Vallesà de l’Any del mitjà El 9 Nou. La gala es va celebrar 
el 20 de maig a l’Auditori de Bigues i Riells. Enguany, 
els tres finalistes del premi TalentJoveVO van ser Anna 
Moragriega, de Parets del Vallès, Jesús Sáez, de Sant 
Celoni i Gemma Font, de Tagamanent. Finalment, la 
guanyadora del premi va ser la jugadora de futbol Gemma 
Font. Per la seva banda, el jurat va tenir en compte Anna 
Moragriega per destacar en la seva tasca com a graduada 
en producció per l’ESCAC, a proposta de l’Ajuntament de 
Parets. En els actes de lliurament dels premis, hi van ser 
presents l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la regidora 
de Joventut, Maria Gorina, i el regidor de Cultura, Francesc 
de la Torre, acompanyant la família d’Anna Moragriega a 
la cerimònia. 
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Xose Lois Deiros presenta Creciendo con la fuerza

Parets del Vallès va acollir la presentació del llibre Creci-
endo con la fuerza, de Xose Lois Deiros, el divendres 6 de 
maig a les 17.30 h, al Teatre Can Rajoler. La presentació 
va comptar amb la presència de Mercè Rosich, presidenta 
de la Federació Catalana d’Atletisme, Salvador Corbera, 
president del Club d’Atletisme Parets, juntament amb la 
presència de representants de l’equip del govern local. 

Xose Lois Deiros, a la presentació del llibre

Més de 480 participants 
a la caminada del Piolet

El Piolet 2022

El Centre Excursionista Parets (CEP) va organitzar el 15 de 
maig una nova edició de la caminada popular no compe-
titiva El Piolet que va aplegar 480 participants: L’activitat 
va rebre el suport de l’Ajuntament de Parets i va comptar 
amb un recorregut de 12 quilòmetres pels voltants de 
Parets i la zona de Gallecs. 
El regidor d’Esports, Alejandro Villena, destaca que “hem 
pogut gaudir d’aquesta activitat en què, a més de fer es-
port, podem gaudir de l’entorn privilegiat que ens envolta. 
A més, també volem felicitar el Centre Excursionista Pa-
rets per l’organització de la caminada i destacar l’èxit de 
participació, ja que malgrat la calor, la gent s’ha animat a 
venir a fer la passejada”. 

Una afluència superior a l’esperada 
El president del CEP, Carlos Martínez, afirma que “hem 
tingut una afluència superior a l’esperada amb 480 par-
ticipants i estem contents de poder tornar a fer El Piolet 
com es feia abans, amb botifarrada inclosa. És un recor-
regut pensat per a famílies, molt assequible per a tothom 
i, tot i la calor, fer-la ara que comença a fer bon temps 
sempre convida més la gent a participar-hi”. La caminada 
va sortir del pavelló poliesportiu Joaquim Rodríguez i al 
llarg del recorregut hi va haver avituallament. A l’arriba-
da, la caminada va comptar amb el regal d’una samarreta 
tècnica, el sorteig de regals d’empreses col·laboradores i 
una botifarrada, entre d’altres activitats. 

L’autor de l’obra és entrenador del Club d’Atletisme Parets 
i l’acte ha estat organitzat pel mateix club esportiu. El lli-
bre Creciendo con la fuerza està ideat com a manual sobre 
l’entrenament i millora de les qualitats físiques bàsiques a 
través de la força. L’obra, apunta Xose Lois, “té un caràcter 
consultiu que vol ser útil a les persones que comencen en 
el món de l’esport”. 

 
I TAMBÉ...

El Tennis Taula Parets puja a 2a Nacional
El sènior del TT Parets va aconseguir l’ascens a Se-
gona Nacional a les instal·lacions de Reina Elisen-
da. Els paretans es van desfer de l’Igualada (4-2) 
i el Borges (6-0). Setmanes abans van eliminar el 
Cassà de la Selva. L’equip base del TT Parets està 
format pels germans Marín, Miquel Molina i Héctor 
Montañana. 

Miguel Luque es prepara pel Mundial 
Miguel Luque continua intensificant els seus entre-
naments aquest mes de maig per estar a punt per al 
Mundial de Natació que se celebra a Madeira del 12 
al 18 de juny. Luque competirà en 50 braça, 150 es-
tils, 50 esquena i 50 lliures. Luque està en aquests 
moments primer del rànquing de 150 estils i segon 
en 50 metres braça. Luque intentarà aconseguir 
medalles en un nou Campionat del Món. Recordem 
que en els darrers Jocs Paralímpics de Tòquio va 
obtenir la medalla de plata en 50 metres braça.

Bona actuació del CN Parets 
L’equip aleví del CN Parets va participar a l’última 
jornada de lliga catalana organitzada per el CN Rubí. 
La jornada definia la posició final dels clubs per par-
ticipar a la Copa Catalana que se celebra a finals de 
maig. El CN també ha participat al maig al Campio-
nat de Catalunya d’aigües obertes a Banyoles. Els 
prebenjamins, benjamins i alevins van estar al Tro-
feu de l’Ascensió que va organitzar el CN Granollers 
i també al trofeu màster d’estils a Terrassa. Al de 
Granollers, cal destacar el primer lloc d’Èric Gandia.

Daniela Montávez, campiona catalana 
La paretana Daniela Montávez, jugadora del CB Ma-
resme Boet Mataró de categoria Infantil de primer 
any, es va proclamar campiona de Catalunya amb 
el seu equip. Les mataronines van derrotar el Barça. 

Carme Solé, campiona de Catalunya
Carme Solé, del Club Atletisme Parets, es va pro-
clamar campiona de Catalunya de pentatló de 
llançaments celebrat a Palafrugell. Solé, de cate-
goria F50, va aconseguir el rècord de Catalunya de 
la seva categoria (3.400 punts), superant la marca 
anterior de 3.120.

Èxit de participació en la 
12a edició de la Bastarda

El Club d’Activitats de Muntanya (CAM) de Parets del Va-
llès va organitzar, el 30 d’abril, la 12a edició de la camina-
da de resistència no competitiva la Bastarda. En l’edició 
d’enguany hi van participar 550 persones i un centenar de 
voluntaris i voluntàries del CAM i de l’associació castellera 
Manyacs de Parets.
El recorregut de la travessa la Bastarda es va fer als Cin-
gles de Bertí i a la Vall de Tenes, en una ruta de 37 quilò-
metres, marcada amb cintes blanques i logotip del CAM 
Parets. Pel que fa a la preparació física dels participants, 
tot i no ser una caminada exigent, es requeria estar en 
forma; cal tenir en compte que la ruta tenia una pujada 
d’1,5 quilòmetres a la part inicial.

Totes les inscripcions omplertes
Tots els participants van disposar del carnet de ruta, una 
samarreta tècnica de la Bastarda, un bitllet de transport 
en tren o autocar i un servei de bus municipal gratuït de 
tornada des de l’arribada fins a l’estació de trens.
A la travessa hi va haver avituallaments líquids i sòlids 
i a l’arribada es va celebrar una festa. L’edat mínima de 
participació en la Bastarda van ser els 14 anys. Els me-
nors d’edat havien d’anar acompanyats d’un familiar o 
una persona adulta autoritzada i presentar l’autorització 
corresponent. Les inscripcions es podien fer a la mateixa 
web de la Bastarda, a un preu de 30 euros. L’organització 
va esgotar totes les places disponibles.

La Bastarda 2022

El torneig d’handbol 
aplega 80 participants

El passat 15 de maig, el Club Handbol Parets va organitzar 
el primer torneig escolar d’handbol, després de diverses 
temporades sense aquests tipus d’esdeveniments. En 
total, una vuitantena de nens i nenes de les escoles de 
Parets van participar al torneig després de rebre unes 
classes d’entrenament i formació en el seu centre escolar 
impartides pels entrenadors de la base del Club durant 
les classes lectives d’educació física. La jornada fou per 
iniciar-se a l’handbol, amb tallers de punteria, de llança-
ments i partits de mini handbol. Tots els participants van 
rebre una medalla i una samarreta commemorativa. 

Fotografia de grup al torneig d’Handbol

La ruta es va dur a terme el 15 de maig amb 
una distància de 12 quilòmetres 

La travessa es va fer el 30 d’abril i va aplegar 
550 persones en una ruta de 37 quilòmetres 

L’acte de presentació del llibre esportiu es va fer el 6 de maig al Teatre Can Rajoler
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La nova edició del Cros Escolar aplega aquest any gairebé 200 participants

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Parets del Vallès va 
organitzar el 30 d’abril el Cross Escolar 2022. Les compe-
ticions van començar a les 9.45 h a les pistes municipals 
d’atletisme i hi podien participar els infants nascuts entre 
els anys 2012 i 2018.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va destacar que: 
“la valoració és positiva, són més de 30 anys fent aquesta 
cursa i tenim prop de 200 participants, nens i nenes de 
totes les escoles del municipi. És un cros escolar i s’ho 
prenen amb moltes ganes. Al final, l’esport implica molts 
valors”.  

Repartiment de medalles als primers classificats
Els participants es van dividir en vuit categories diferents, 
entre les quals: debutants (P-3), que van córrer una dis-
tància de 200 metres; premini (P-4), amb 300 metres de 
recorregut; mini (P-5), amb 400 metres; prebenjamí 1 (1r 
curs), amb 500 metres; prebenjamí 2 (2n curs), amb 650 
metres; i benjamí (3r i 4t) amb 900 i 1.000 metres, res-
pectivament. Un cop finalitzades totes les curses del Cros 
Escolar 2022, els organizadors van lliurar les medalles als 
tres primers classificats de cada categoria.

Un moment del Cros Escolar 2022, el 30 d’abril, a les pistes municipals d’atletisme de Parets del Vallès 

Se celebra la Cloenda dels Jocs Esportius Escolars 

Parets del Vallès va celebrar, el 21 de maig, la cloenda 
dels Jocs Esportius Escolars del curs 2021-2022 al 
poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L’acte va 
ser organitzat pel Servei d’Esports de l’Ajuntament i va 
comptar amb la participació de 90 nens i nenes dels 
cursos de P4 i P5 de les escoles municipals de Parets.  
El regidor d’Esports, Alejandro Villena, va destacar de 
l’acte que “va ser una gran jornada, després de dos anys 
complicats on no s’havia pogut celebrar en el format 
habitual. Enguany, s’ha pogut recuperar l’essència de la 
cloenda. És un projecte molt important per als nens i les 
nenes de P4 i P5, ja que els permet treballar les habilitats 
motrius bàsiques i específiques, a més, d’iniciar-se en 

La Cloenda dels Jocs Esportius Escolars 2022 al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de Parets del Vallès

L’activitat es va dur a terme el 30 d’abril a les pistes d’atletisme del municipi i hi podien participar els infants nascuts entre els anys 2012 i 2018

 
I TAMBÉ...

El torneig Triple arriba a la 8a edició
El 4 i 5 de juny de 2022 es celebrarà al pavelló 
municipal de Parets del Vallès la vuitena edició del 
torneig Triple La Caixa Parets. Es tracta d’un torneig 
de bàsquet de persones amb discapacitat funcional 
i es fa en el format de dos dies de torneig i 16 equips 
de tota la península. Entre altres activitats, es farà 
un all-stars entre participants amb concursos.

Casals multiesportius a Parets
El CH Parets organitza del 27 de juny al 22 de juliol 
un casal adreçat a nens i nenes entre 5 i 16 anys. 
Tindrà la presència de Javi Rodríguez, jugador de 
l’Handbol Eïvissa. El CF Parets convida també els 
infants a formar part de l’entitat. Els nascuts entre 
el 2015 i 2018 fan una prova del 23 de maig al 3 de 
juny i, els nascuts entre el 2011 i el 2014, del 6 al 
17 de juny. Per reservar plaça podeu fer un Whats-
App al 600 63 87 49. El CB Parets organitza una 
tecnificació d’estiu de cinc setmanes entre el 27 de 
juny i el 31 de juliol. Està adreçat als nens nascuts 
del 2006 al 2015. Els interessats podeu enviar un 
Whatsapp al 658 752 770.

Edgar Ochoa, a l’Iron Man a Platja d’Aro
Edgar Ochoa (Club Triatló Parets) va debutar en el 
seu primer Iron Man a Platja d’Aro i va fer una bona 
prova de natació, tot i tenir més problemes en la 
ciclista i en la marató. 

la pràctica esportiva. D’altra banda, el més important 
per als infants, en definitiva, és que, a més d’aprendre 
i socialitzar-se, s’ho passin bé”. L’objectiu del projecte 
dels Jocs Esportius Escolars és ajudar els infants a 
formar-se i descobrir tot allò que el seu entorn li ofereix, 
les seves pròpies possibilitats i incidir en el foment dels 
valors en l’esport integrant l’activitat física com a hàbit 
d’organització i ús del seu temps lliure. En aquest sentit, 
els nens i nenes de P5, quan acaben la seva etapa dels 
Jocs Esportius Escolars, poden passar l’any següent als 
clubs esportius que escullin. Al final de la jornada es va 
entregar una medalla a tots els participants, juntament 
amb una bossa d’obsequis. 
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Avancem cap a la gratuïtat de les escoles bressol municipals 
arreu de Catalunya.
A partir del curs vinent, 2022-23, les famílies que portin els seus 
fills i filles a les escoles bressol municipals de Parets i d’arreu de 
Catalunya, NO pagaran l’escolarització en el curs I-2.
La mesura entrarà en vigor a partir del setembre de 2022 i està 
garantida almenys fins al 2026.
La part que pagaven les famílies d’escolarització l’assumirà la 
Generalitat, però NO estarà inclòs el servei d’acollida matinal, 
el menjador al migdia, el mes de juliol o activitats complemen-
tàries.
Mesures republicanes que són “un clar exemple d’una política 
feminista, en benefici del sistema educatiu i pedagògic i que 

El passat 3 de maig, l’Ajuntament de Parets del Vallès  va rebre 
el guardó al Reconeixement Administració Oberta.
L’objectiu dels Reconeixements Administració Oberta és valo-
rar i reconèixer la implantació i l’ús dels serveis d’administració 
electrònica i la seva consegüent transformació digital en la seva 
relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna i el govern 
obert. 
A Sumem Esquerres a Parets sempre hem apostat per caminar 
cap a la transformació digital, automatitzar processos, minimit-
zar costos i maximitzar l’eficiència.
El món avança cada cop més de pressa, en gran part per la ve-
locitat amb què evoluciona la tecnologia. Cal transformar els 
negocis, però també hem de transformar la nostra forma de tre-

ballar per tal d’adaptar-nos a una nova era digital que ens està 
canviant contínuament en l’àmbit laboral, empresarial i públic.
D’altra banda, cal estar alerta amb les bretxes digitals, són 
aquestes les que reflecteixen i amplifiquen les desigualtats so-
cials, culturals i econòmiques existents. Els immigrants, perso-
nes grans o població rural, són col·lectius en què l’accés al món 
virtual i tecnològic és menor.

Respecte a la  primera posició, només cal dir que el resultat 
d’aquest premi d’entre els deu primers de la categoria d’entre 
5.001 – 20.000 habitants va ser un premi molt motivador i es-
timulant.
Ens van valorar pel grau de maduresa digital, per la implantació 

promou l’equitat i la igualtat d’oportunitats”.
Des d’Ara Parets ERC celebrem que una cinquantena de famílies 
de Parets que portin els seus fills i filles a I-2 a les 3 escoles 
bressols municipals (La Cuna, el Cirerer i el Gargot) NO paga-
ran la taxa d’escolarització a partir del curs 2022-23, ja que la 
pagarà el Govern Català, que està revertint les retallades del 
Govern de Mas.
Es tracta d’un important avenç que esperem que tingui con-
tinuïtat, si hi ha disponibilitat pressupostària, en els cursos 
d’Infantil I-1 i I-3. A més, la Generalitat també subvencionarà 
part del cost de les places d’escoles bressol als centres de ti-
tularitat privada.
L’acord també preveu que els ajuntaments es puguin acollir als 

i l’ús dels serveis de l’administració electrònica i per la conse-
güent transformació digital en relació amb la ciutadania, la ges-
tió interna i el govern obert.

La regidora d’innovació i noves tecnologies, Gemma Garcia, afir-
ma que «aquest reconeixement és tota una recompensa i esforç 
que estem orgullosos de compartir amb tots els professionals i 
la ciutadania, perquè això és feina de tots».

fons europeus NEXT GENERATION per crear més places públi-
ques d’escoles bressol, si és necessari: 110 milions d’euros i 
10.000 places noves en tres exercicis.
Una mesura del Govern de la Generalitat, i més concretament 
de la conselleria d’Educació, en mans d’Esquerra Republicana.
Polítiques pensades per a les persones, que des de Parets valo-
rem molt positivament i més si recordem que el Govern Plural, 
amb l’alcalde republicà Jordi Seguer, ja va aconseguir que la 
Generalitat financés el 90% del nou institut escola, una cons-
trucció que té alentida l’actual govern de PSC i Sumem Esque-
rres, mancat de lideratge.
Dues maneres ben diferents de fer política municipal.

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

DE DESPROPÒSITS I ATEMPTATS NATURALS

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Bones mesures republicanes

Parets, capdavanter en administració digital

Estem preocupades. Moltíssim. Tant com ho hauria d’estar tota 
la ciutadania que estima i respecta Parets per la gestió de l’ac-
tual Govern de la Moció.

A la manca de lideratge polític -ja hi estem acostumades- i al fet 
de viure de la renda del Govern Plural, se suma que les noves 
iniciatives socialistes han passat de ser un desastre pel que 
fa a la gestió, a ser un desastre natural en l’àmbit municipal.

Al pressupost d’enguany, s’hi sumen 3,8 milions € addicionals 
per tirar endavant tot allò que no va ser prioritari inicialment: 
la Festa Major, els plans d’ocupació, la promoció del comerç, 
les millores a la via pública, la poda, la factura de la llum... Ara 

se’n recorden que són les responsables de tot això! Els fets de-
mostren que aquest Govern no va ser capaç de pactar un bon 
pressupost inicial i ara es veu forçat a fer aquesta desmesurada 
modificació. De cohesió, res. Fum i més fum.

I catastròfica és la destrossa natural que volen fer a una de les 
zones verdes interurbanes més importants de Parets, conegu-
da com “el Plàtan”, l’espai entre el carrer Barcelona i l’avinguda 
Lluís Companys, per convertir-lo en una zona residencial que 
inclou una gran superfície comercial. És a dir, fer mal al nostre 
petit comerç, eliminar un dels pulmons verds del municipi i 
forçar el creixement urbanístic. A més, es tracta d’una zona 
considerada com a jaciment per la quantitat de restes arqueolò-

giques que s’hi han trobat. És a dir que, a banda de ser immoral, 
ara mateix tampoc seria legal; motiu que no va impedir, però, que 
els partits de govern votessin a favor d’aquest atemptat natural.

I això és novament fruit de la incoherència que caracteritza 
Sumem Esquerres(?), que va imposar com a regidora de Medi 
Ambient i d’Urbanisme la mateixa persona i que genera una 
dura decisió: ciment o zones verdes? Zones verdes o ciment? 
Qui guanyarà? Sembla que ja està clar.
Aprofitem per felicitar la iniciativa ciutadana que ha decidit 
plantar-se i defensar els nostres drets mediambientals. Gràci-
es, força i endavant!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Tristeza es lo que siente uno cuando ve en lo que se ha conver-
tido Cataluña y sobre todo cuando ve lo que sucede en otros lu-
gares de nuestro país. Ya son varias las comunidades autónomas 
que nos han adelantado por la derecha, y uno siente mucha pena 
y añoranza de lo que un día fue Cataluña y como unos pocos 
se han dedicado a empobrecerla por una gestión lamentable. 
Somos la comunidad autónoma española que más impuestos 
pagamos, pero eso no se traduce en los mejores servicios para 
los ciudadanos, una buena parte del dinero se despilfarra en 
chiringuitos políticos que el independentismo crea para colocar 
a sus amigos, es el llamado ‘procesismo’ independentista, una 
forma de vida dorada. 
Ahora leemos la intención del Govern de sumar un nuevo im-

puesto, en esta ocasión al tabaco, uno más que quieren sumar 
a su colección de sangría económica a las clases medias. Con 
una crisis económica galopante, tratar de perforar más aún el 
bolsillo de los catalanes es intolerable, y los ciudadanos debe-
mos reaccionar, no podemos permanecer callados mientras nos 
cosen a impuestos. 
Estamos a un año vista de las elecciones municipales de 2023, 
una buena ocasión para que los catalanes les recordemos a los 
que nos gobiernan que ese no es el camino a seguir. En Cs te-
nemos muy claro que se deben bajar impuestos, que el dinero 
debe estar en el bolsillo de los catalanes, y hemos demostrado 
que es posible, donde hemos tenido oportunidad de gobernar 
lo hemos demostrado. 

Se habla muy bien del gobierno de Andalucía, por poner un 
ejemplo, y ahí ha estado el sello naranja. Esperamos que a 
partir de las elecciones del próximo 19 de junio, los andaluces 
nos den la oportunidad de seguir gobernando en la comunidad 
autónoma andaluza. Y en un año los ciudadanos de Parets nos 
den la opción de poder ganar en nuestra ciudad, para demostrar 
que otra forma de hacer política es posible. Yo me rebelo contra 
la decadencia de Cataluña y por extensión de Parets del Vallés.

La triste decadencia de Cataluña

Encetem l’últim any de legislatura amb la certesa que compli-
rem la majoria dels objectius fixats un cop recuperada l’alcaldia, 
guanyada a les eleccions municipals de 2019.
En aquest any i escaig que portem al govern paretà hem posat 
fil a l’agulla per finalitzar aquells projectes que havíem dissenyat 
per a aquest mandat i, sobretot, hem avançat per fer realitat els 
nostres compromisos electorals.
Abans que acabi la legislatura la piscina descoberta serà una 
realitat, com la segona sala de vetlles del cementiri i fina-
litzarem les obres de remodelació de Ca n’Oms. I tindrem a 
tocar altres projectes de poble com l’Institut Escola o la nova 
estació de tren. 
El balanç anirà més enllà. Parets és un poble cada dia més verd, 
més net, més segur, més amable i amb més oportunitats. Un 

municipi més animalista, feminista i on la gent jove i més gran 
gaudeix del que necessiten.
Som referents en cultura, esport, indústria i ocupació. Hem de 
donar una passa més en aquests àmbits i en el nostre comerç 
i turisme. 

Encaramos el último año de legislatura con la certeza que cum-
pliremos la mayoría de los objetivos fijados una vez recuperada 
la alcaldía, ganada en las elecciones municipales de 2019.
En este año y escaso que llevamos en el gobierno paretense he-
mos podido finalizar aquellos proyectos que habíamos diseñado 
para este mandato y, sobre todo, hemos avanzado para hacer 
realidad nuestros compromisos electorales.
Antes que acabe la legislatura la piscina descubierta será una 

realidad, como la segunda sala de velatorios del cementerio 
y la finalización de las obras de remodelación de Ca n’Oms. Y 
tendremos a tocar otros proyectos de pueblo como el Instituto 
Escuela o la nueva estación de tren.
El balance irá más allá. Parets es un pueblo cada día más verde, 
más limpio, más seguro, más amable y con más oportunidades. 
Un municipio más animalista, feminista y donde la gente joven 
y más mayor goza de lo que necesitan.
Somos referentes en cultura, deporte, industria y ocupación. 
Hay que dar un paso más en estos ámbitos y en nuestro co-
mercio y turismo. 

A un any perquè ens avalueu. A un año para que nos evaluéis
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 

GRUPS MUNICIPALS
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Consulteu les 
bases completes
a www.parets.cat
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FESTA MAJOR

P A R E T S  D E L  V A L L È S
D’ESTIU 2022

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 
fotogra�es.
Categoria i format
S'estableix un únic nivell: format digital. La 
imatge fotogrà�ca ha de tenir un mínim de 
18 cm pel costat més petit, i pel costat més 
gran, un màxim de 30 cm. La fotogra�a ha 
d’anar muntada sobre un paspartú o cartoli-
na de 30 x 40 cm mínim 2 mil·límetres de 
gruix. 
Presentació i termini de presentació
Cada fotogra�a 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 convo-
catòria �ns 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. 

BASES PRINCIPALS Vols rebre la informació
de les entitats 
de PARETS?

Per mitjà de WhatsApp

Afegeix als 
teus contactes:
Parets Entitats
671 466 017

Envia un
WhatsApp amb
el text ‘ALTA’ i 
afegeix el teu 
nom i cognom

Et mantindran al dia de les seves
activitats amb missatges breus

1

2

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.

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.

Les propostes s’han de treballar 
obligatòriament en sentit vertical a la 
plantilla de color vermell que trobareu a 
www.parets.cat/concurs-disseny-
fme-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 o�cines 
del Servei de Cultura, al Centre Cultural Can 
Rajoler, des del 23 de maig �ns 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

CONCURS

FESTA
MAJOR

D’ESTIU

2022
PARETS

DEL VALLÈS

DE

BASES SETMANA de la

NATURA 2022

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient i 
el Dia Internacional de la Diversitat Biològica

Apropa’t a conèixer i estimar la natura! Passa a l’acció per a la seva conservació!

INFORMACIÓ:     INSCRIPCIÓ: 
Escola de la Natura de Parets del Vallès  al web escolanatura.parets.cat
C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 562 17 94 · A/e: escola.natura@parets.cat 

L'activitat s'anul·larà si no s'arriba a un número mínim d'inscripcions
PLACES LIMITADES

TALLER DE NATURA EN FAMÍLIA
DUVENDRES 3 DE JUNY · de 17.30 a 19.30 h
Escola de la Natura
El canvi climàtic
Què passa a la Terra?

SORTIDES
DISSABTE 28 DE MAIG · de 10 a 10.30
Can Jornet
Ruta de l’aigua: Parets-Gallecs

DISSABTE 4 DE JUNY · De 10 a 13.30 h
Plaça del mirador de Gallecs
Corredor ecològic
Gallecs - Can Serra - Riu Tenes
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Laura Lozano (PSC-CP)
Regidora d’Equipaments; Benestar Animal; 
Atenció Ciutadana; Igualtat-Feminisme; 
Transparència; i Arxiu

D’on neix el teu interès per la política local?
Des que tinc ús de raó m’ha agradat sempre participar activament de totes aquelles coses 
relacionades amb l’interès general. Ho he fet des de multitud d’àmbits i ara ho faig des de 
la política local, que és l’instrument democràtic i la millor manera per la qual les persones 
han de poder veure ateses les seves necessitats així com la prosperitat col·lectiva del 
conjunt d’una societat afectada per les desigualtats. Des d’aquesta perspectiva, però 
també des d’aquesta oportunitat que em dona avui la representació pública a Parets, vull 
aportar el meu gra de sorra per millorar la qualitat de vida dels paretans i les paretanes. 
En aquest sentit, el 2011 vaig decidir integrar-me al Partit dels Socialistes de Catalunya, 
per ser una organització amb la qual em sento identificada, pels seus valors i la seva 
manera d’entendre la vida i la política. Crec que la política local és la més interessant, 
ja que és la més propera al ciutadà. És una frase molt repetida, però és veritat que ser 
regidor o regidora del teu poble és el millor que li pot passar a aquell o aquella que se 
l’estima. Jo almenys ho sento així. 

Com a regidora d’Igualtat-Feminismes, com valores la posada en marxa del Punt 
Lila estable a Parets aquest any?
El Punt Lila estable és un servei d’atenció, sensibilització i prevenció de les agressions 
sexuals que posa de manifest la sensibilitat que té l’actual Ajuntament per aquestes 
qüestions. El servei Punt Lila el tenim ubicat al Casal de Cal Jardiner i neix per proporci-
onar a la ciutadania eines per a la defensa dels seus drets, ja que les dades respecte a la 
violència mostren que existeix una problemàtica manifesta a la nostra societat.
L’atenció a les persones usuàries del servei es fa des d’una perspectiva empoderadora, 
es garanteix la confidencialitat de les persones ateses i, en el cas que sigui necessari, es 
deriva la persona atesa als serveis corresponents, tal com especifica el Protocol contra 
les agressions sexuals.
La valoració que fem des de l’equip de govern és molt positiva, ja que és un servei que 
avança cap al sostre de les llibertats individuals i que, com és evident, només des de les 
posicions dels partits d’esquerres es poden garantir. Parets és un poble feminista que 
prioritza la igualtat.

I el nou protocol contra les violències masclistes?
El nou Protocol d’abordatge de les violències masclistes és un document que orienta la 
pràctica professional de tots els serveis locals implicats cap a les diferents manifestaci-
ons de violències, tant en l’àmbit de l’atenció directa com en els àmbits de prevenció, de-

“Ser regidor o regidora del teu poble és el millor que li pot passar a aquell 
o aquella que se l’estima”

Sobre la Laura:
Nascuda a Parets del Vallès el 28 d’abril de 1989. És llicenciada en Ciències Polítiques 
i de l’Administració i Màster de Professorat de Secundària, Formació Professional i 
Batxillerat. 

“Un dels projectes que més m’ha agradat 
assolir ha estat la campanya de 

#Paretsamblaigualtat”

tecció i recuperació. En el seu dia, a Parets vam ser pioners en l’elaboració d’un protocol 
contra les violències masclistes, però ara estem treballant en l’elaboració d’un de nou que 
tingui en compte altres tipus de violències que fins ara no té contemplades el document 
actual. És un pas més per seguir millorant. Aquest any, la Diputació de Barcelona ha 
escollit Parets com un dels 8 municipis de la província de Barcelona per participar en els 
Cercles de Comparació  Intermunicipals per la nostra trajectòria i capacitat innovadora. 
En aquest sentit, cal dir que és un orgull per al nostre poble que se’ns reconegui la feina 
feta en matèria feminista.

Parets ha aconseguit un any més el Segell Infoparticipa que atorga la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) per reconèixer la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública i, a més, aquest any complint el 98% dels indicadors avaluats, 
un 4% més que l’any passat.
Hem rebut el reconeixement de la UAB, que posa la lupa en l’evolució i les dinàmiques 
de les administracions públiques de Catalunya respecte a la qualitat de la  transparèn-
cia de la comunicació amb la ciutadania i les seves gestions. En aquest cas, l’avaluació 
correspon al període comprès entre gener del 2021 i març del 2022 i he de dir que ens 
sentim molt satisfets per ser un dels 136 ajuntaments de Catalunya que ha rebut aquest 
reconeixement i amb una de les notes més altes. Tot i ser conscients que encara ens 
queda un petit marge del 2% . Crec que és de justícia agrair la feina feta a les professi-
onals d’aquest servei.    

Quina contribució t’ha fet més il·lusió com a regidora en l’àmbit de Benestar Animal?
El que em va fer més il·lusió va ser crear la regidoria l’any 2018. Crec que és cabdal creure 
en la importància del benestar animal. És imprescindible crear una regidoria específica 
per desenvolupar iniciatives en favor dels animals. Hi ha hagut molts moments d’il·lusió i, 
gràcies a la bona feina de l’Associació Protectora de Parets i dels serveis tècnics, ha estat 
molt més fàcil. Parets ha estat i és referent en la matèria. Avui dia, encara continuem 
rebent visites d’altres ajuntaments per veure com gestionem el cens d’ADN dels gossos.

Com a regidora d’Equipaments s’han aconseguit reptes, com l’estalvi energètic.
La regidoria d’Equipaments és un dels grans reptes, amb un total de 50.000m2 aproxi-
madament repartits en 52 equipaments, els quals estem posant al dia. En relació amb 
l’estalvi energètic ens preocupa molt i hem portat i portarem a terme diferents accions 

per seguir en aquest camí. Amb la Marató REM ens hem estalviat uns 6.300€ en un mes. 
Els objectius que té són reduir els consums d’aigua, electricitat i gas; i conscienciar els 
diferents agents implicats. L’estalvi econòmic anirà destinat a la lluita contra la pobresa 
energètica.

Quins projectes t’ha agradat més assolir com a regidora de l’equip de govern?
Un dels projectes que més m’ha agradat assolir ha estat la campanya de #Paretsambla-
gualtat. En aquest projecte buscàvem arribar a tothom de manera molt visual, especial-
ment als joves. I no va ser gens fàcil, perquè volíem crear un impacte important i  ho vam 
aconseguir. De fet, per aquesta campanya hem estat escollits al Banc de Bones Pràctiques, 
un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i bona gestió municipal.

En quins àmbits creus que les administracions ajuden més a avançar i millorar la vida 
dels ciutadans?
Ael món local s’està fent una important tasca de suport a les persones més vulnerables i 
a les famílies mancades de recursos, per tant, de serveis molt bàsics i elementals. S’acon-
segueix amb serveis de proximitat, preventius i proactius i en moltes ocasions en xarxa 
amb les diferents administracions i entitats socials. El programa de govern del meu partit 
i les polítiques desenvolupades per la coalició de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Parets són un bon exemple d’aquestes dinàmiques que posen a les persones per davant 
de qualsevol altres fites de gestió. 
Amb tot, penso que àmbits com l’esport, la cultura, l’ordenament i manteniment de la 
via pública, la seguretat ciutadana o l’ocupació contribueixen molt a avançar i millorar la 
vida dels ciutadans  que majoritàriament volen solucions properes als problemes reals 
i no els interessa gens qüestions que manquen de recorregut, tretes del context d’on 
possiblement sí que s’han d’abordar. 
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Viu sense fumar i comença a sumar
SALUT  EAP Parets del Vallès

El dia mundial contra el tabac, que se celebra cada 31 de maig, aconsegueix centrar cada cop més l’atenció general 
sobre el problema que representa el seu consum per a la salut pública. Sense cap dubte, aquest dia fa propiciar 
que moltes persones es plantegin deixar de fumar i gaudir d’una vida més saludable. 

Deixar de fumar és la decisió més encertada que pot prendre una persona fumadora. Malauradament al CAP 
ens trobem que molts dels efectes que té el tabac en la salut són ignorats. Per això busquem sensibilitzar sobre 
aquesta malaltia i conscienciar sobre la importància d’aquest abandonament, donant suport i aprofundint en els 
diferents aspectes relacionats amb aquest consum. Seguint el lema d’aquest any, “Viu sense fumar i comença a 
sumar”, l’equip de professionals animem la població fumadora a deixar de ser-ho, i tornem a instal·lar una taula 
informativa a l’entrada del centre el mateix dia 31. Aquest any, el tradicional intercanvi que fem per les cigarretes 
que ens oferiu, és amb llavors. I per descomptat, oferim informació per a tothom que vulgui deixar de fumar. 

Deixar-ho, un procés
Deixar de fumar no consisteix únicament en prendre una decisió. És un procés, i com a tal, requereix d’una sèrie 
de fases: precontemplació, contemplació i preparació. Tenir ben treballats aquests passos pot fer augmentar les 
probabilitats de deixar de fumar i de mantenir-se sense fer-ho. Però tot i haver fet aquesta feina prèvia, es poden 
experimentar recaigudes, ja que formen part del procés. De fet, la majoria de persones necessiten més d’un intent 
seriós per deixar el tabac, però l’evidència demostra que els intents successius augmenten les probabilitats d’èxit.

Les sessions grupals s’apropen
Amb la preparació adequada i l’ajuda professional sanitària que us oferim des del CAP, les possibilitats de deixar 
de fumar a llarg termini es multipliquen. Actualment estem treballant per poder posar en marxa sessions grupals 
de deshabituació tabàquica. L’objectiu d’aquestes trobades és donar suport personalitzat i tractament a les per-
sones participants i, al mateix temps, que aquestes tinguin un espai on compartir experiències i part del procés. 
Aquest any la novetat serà el reforç que la referent de benestar emocional i la nutricionista faran al grup amb eines 
i consells en els seus respectius àmbits d’actuació.
Si voleu més informació al respecte, o programar una cita d’infermeria per abordar aquest problema de salut, us 
podeu adreçar al taulell d’admissions del CAP.
Mantenir-vos allunyats del tabac és possible i està a les vostres mans: viu sense fumar i comença a sumar.

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

El CNL del Vallès Oriental acull la presentació de la nova marca del programa 
del joc en català del CPNL

CONSUM

Informació prèvia
D’acord amb la normativa catalana, en la seva pu-
blicitat, els allotjaments turístics (hotel, càmping, 
turisme rural, apartaments turístics o habitatges d’ús 
turístic) han d’informar de:
•El nom i el número d’inscripció al Registre de turis-
me de Catalunya.
•La capacitat màxima de les seves unitats d’allot-
jament.
•En cas que hi hagi condicions especials d’utilització 
o de gaudi de l’establiment, s’han d’informar ade-
quadament: 
 -L’admissió o no, d’animals domèstics (excepte  
 els gossos pigall o d’assistència), que també  
 haurà d’estar en un lloc visible a l’establiment.
 -Especificar l’edat límit dels menors en les con- 
 dicions de contractació.
Qualsevol altra informació que proporcionin sobre 
els serveis, ubicació i distància als mitjans de trans-
port o característiques dels establiments no pot in-
duir a error o confusió.

Abans de reservar
Conserveu la publicitat, documents d’oferta, anun-
cis, així com les dades identificatives de l’empresa 
i de la compra.
Fixeu-vos en la penalització que us demanaran si 
finalment no useu la reserva feta. Ha de ser una 
quantitat justificable i proporcionada.
Pregunteu qualsevol dubte que tingueu o el que no 
quedi clar, i sobre serveis que pugueu necessitar i 
que no s’expliquin, com per exemple, la disponibilitat 
de servei de caixa forta o consigna per a objectes 
de valor.
Un cop acceptades les condicions, us han de donar 
còpia del contracte.

Durant l’estada
Atenció i horaris:
•Us han de garantir un servei d’atenció permanent, 
sigui amb personal o bé amb mitjans tecnològics 
substitutius i han de permetre-hi l’accés les 24 ho-
res del dia.
•Els horaris i les condicions de prestació del servei 
han de ser visibles i fàcilment identificables.
En el moment de l’admissió, han de demanar-vos 
un document identificatiu (que us han de retornar 
immediatament) per inscriure les vostres dades al 
registre de persones allotjades i han de lliurar-vos 
la informació dels preus i les característiques cor-
responents als serveis contractats.
En cas de disconformitat amb algun aspecte de la 
contractació o de l’estada, demaneu el full oficial de 
reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà 
que en deixi constància (formulari web, telèfon amb 
número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 
dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no 
és satisfactòria, contacteu amb l’SCAC, el Servei de 
Consum i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Allotjaments turístics

PARLEM DE...

L’acte inclou una xerrada sobre jocs de llengua amb Màrius Serra i Oriol Comas 

Amb motiu del desè aniversari del programa ‘I tu, jugues en català?’, el Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) presentarà la nova marca i la imatge redissenyada d’aquesta campanya. La presentació tindrà lloc el pròxim 
divendres 27 de maig a les 17.30 h a la Sala d’Actes de la Biblioteca Roca Umbert.

La campanya ’I tu, jugues en català?’, que es duu a terme amb periodicitat anual, té per objectiu difondre el joc i 
la joguina en català a través de la col·laboració estreta amb els establiments del sector de tot el territori. El CPNL, 
a través de la seva xarxa territorial formada per 22 centres, és l’encarregat de desplegar l’’I tu, jugues en català?’ 
arreu del país. Aquesta presentació, que és per a tot Catalunya, l’acollirà el Centre de Normalització Lingüística 
(CNL) del Vallès Oriental, al qual pertany l’Oficina de Català de Parets del Vallès.

Un cop s’hagi revelat quina serà la nova imatge del programa, Màrius Serra i Oriol Comas, coneguts experts en l’ús 
lúdic de la llengua, faran una xerrada sobre jocs en català, on parlaran sobre l’Scrabble i altres jocs de llengua... I, 
sobretot, jugaran amb els assistents. Serà una activitat participativa on també presentaran la seva darrera novel·la 
ludocriminal, Fora de joc a Montserrat, una ficció centrada en el món del joc de taula.

En aquest context de joc el dissabte 28 de maig, de 17 a 20 h, el CNL del Vallès Oriental organitza un taller de 
Scrabble, en què s’explicarà  com es juga a l’Scrabble, quines normes s’han de seguir, com és el sistema de pun-
tuacions i com es distribueixen les fitxes.

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    Descarrega’t 
l’app per a android
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Margarita Planas (Parets del Vallès, 1963) és pagesa i presidenta de 
l’associació Ball de Gitanes de Parets. Fa tallers i visites escolars a la seva 
granja, a Can Turró, i entre les seves passions hi ha el ball de gitanes, amb 
la qual fa 45 anys que hi està vinculada de manera activa. 

Margarita Planas

“Si nosaltres existim és gràcies a la gent que fa anys 
ens va donar aquest amor pel ball de gitanes”

Quins projectes té entre mans l’associació Ball de Gitanes de Parets? 
A finals d’agost anem a Portugal i el 4 de setembre organitzem a Parets l’acollida d’un grup de dansa 
tradicional internacional. A Portugal, serem a Elvas, on ADIFOLK (Associació per a la Difusió del Folklore) 
ens ha escollit per representar la dansa del Ball de Gitanes del Vallès i per representar la cultura catalana 
a l’exterior, per nosaltres és un premi. 

Com ha sorgit l’acollida del grup de dansa tradicional internacional a Parets? 
És una proposta que ens va fer ADIFOLK per la celebració del seu 50è aniversari de celebració de les 
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya (JIF Catalunya) on conviden anualment grups de 
dansa tradicional de tot el món a ballar a Catalunya.  A nosaltres ens va semblar bé i  ho vam proposar 
a l’Ajuntament de Parets que ràpidament també ens va donar suport. 

Què passarà el 4 de setembre?  
Es farà un espectacle similar al que es fa per la Festa de la Pedra del Diable. Per primer any Parets aco-
llirà les jornades JIF de Catalunya. Nosaltres farem un espectacle amb el grup de dansa internacional 
convidat i, a més, amb les associacions de cultura popular del poble. Hi haurà una actuació del Ball de 
Gitanes, dels Gegants, dels Diables i dels Castellers de Parets.  

D’on descendeix aquesta dansa? 
Ve dels gitanos zíngars, que al segle XVI tenien un assentament al Vallès. Ara ha evolucionat. 

Molta història...
Enguany hem celebrat la 45a ballada seguida de Gitanes a Parets, sense contar els dos anys que no ho 
vam fer per la covid. Hem trobat documents del Ball de Gitanes a Parets des de fa 135 anys i segurament 
se’n van perdre molts per la Guerra Civil. Som una de les entitats més antigues del poble. 

Quin significat té? 
Abans no hi havia gaires coses al poble, pensa que molta gent gran d’aquí són parella perquè es van 
conèixer ballant gitanes. Ara és diferent, hi ha molta cultura i moltes associacions.

Quina és la funció de la vostra entitat?  
Si nosaltres existim és gràcies a la gent que fa anys ens va donar aquest amor pel ball de gitanes. No-
saltres estem intentant fer el mateix que van fer ells.

MOSTRA DE TEATRE DE PARETSMOSTRA DE TEATRE DE PARETS

Teatre Can Rajoler

DEL 30 DE MAIG AL 3 DE JUNY DE 2022

Parets del Vallès
A LES 20 H

Ui!!!. Escola Rosa Oriol (petits)
La llebre i la tortuga. Escola La Sagrera (petits)
Buscant colors. Escola La Sagrera (mitjans)
Classe de cant. Escola La Sagrera (grans)

Un cas de bruixes. Escola Pau Vila (petits i mitjans)
El �autista d’Hamelin. Escola Els Vinyals (petits i grans)
Un somni mitològic. Casal Can Butjosa (joves)

Martí. Escola Lluís Piquer (petits)
L’anònim. Escola Jardí (mitjans)
L’excursió. Escola Lluís Piquer (grans)
El cel és l’escenari. Escola Jardí (grans)

Exit (Sortida). Casal Can Butjosa (adults)

La Natàlia i les fades. Casal Can Butjosa (mitjans)
Atrapats al museu. Casal Can Butjosa (grans 1)
Fantasmes al balneari. Casal Can Butjosa (grans 2)

dimarts 31 maig

dilluns 30 maig

dimecres 1 juny

dijous 2 juny

divendres 3 juny


