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Festa Major 2022. Tornem a la normalitat!
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha presentat el programa de la Festa Major d’enguany, amb el títol Festa Major 2022. Tornem a la normalitat!, juntament amb el
preludi de la celebració, a partir del 2 de juliol, sota el lema Tornem a eixamplar la Festa! En l’edició d’aquest any destaquen, com a plats forts, el pregó a càrrec de
l’actor Joan Pera i les actuacions dels conjunts musicals Els Catarres, Manel Fuentes & The Spring’s Team i El Pot Petit. A més, s’aposta pels artistes locals i es potencia per segon any consecutiu el Dia de la Música i el Dia de la Dansa a la nostra vila. El consistori també ha donat a conèixer el guanyador del disseny de la imatge
de la festa que apareix als cartells i a les samarretes. Enguany ha estat Daniel Latorre Sánchez. Pàgs. 11-14

Entrega de
diplomes a la
Policia Local

Pas endavant en Es renova el
el projecte del Conveni de
riu Tenes
turisme

Pàg. 7

Pàg. 17

Arriben les noves receptes per calmar els dracs afamats del món

Els centres educatius del municipi exposen el nou receptari per a dracs afamats del món
creat pels alumnes en el qual hi han participat enguany les biblioteques, els artistes paretans i els restauradors. Pàg. 3

Entrevistem Joan Pera

Pàg. 4

Èxit de participació en la 31a edició de les jornades Els nostres avis

Parets ha posat punt i final a les jornades Els nostres avis, dedicades a retre homenatge
a la gent gran del municipi, amb més d’una desena d’activitats culturals, formatives i de
lleure, entre les quals una trobada de puntaires, sardanes i un dinar de cloenda. Pàg. 5

Pregoner de la Festa Major

SERVEIS
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APUNTA’T
L’agenda d’activitats està condicionada a l’evolució de la pandèmia
i a les mesures que es puguin prendre per evitar-ne la transmissió

Des de 2008 he treballat com a metgessa al vostre CAP. A
la consulta 8 mirava dexercir la meva vocació amb proximitat, honestedat i lleialtat cap a vosaltres. Soc conscient,
però, que alguna vegada us dec haver fallat i no deveu
haver trobat en mi allò que esperàveu, que no sempre dec
haver estat a l’alçada. Us demano disculpes si en algun
moment no us heu sentit atesos com tocava. Mai hauria
imaginat que no podria acomiadar-me de vosaltres en
persona.
Vull agrair a l’equip tots els anys treballant plegats.Gràcies
als companys dadmissions (Eli, Laura, Ana, Esther, Àngel,
Marta, Loli, Edu) per la seva professionalitat i la seva ajuda. Gràcies als companys d’infermeria, tècnics en cures
auxiliars d’infermeria (TCAI), a la Gemma, la llevadora, TS,
Yolanda, Fátima, Encarna. A tots els metges (incloent-hi
les pediatres i l’odontòleg). Gràcies perquè he après de
tothom. Sense menystenir ningú, no puc deixar de destacar el Dr. Aguilar i la Dra.Alsina. Gracias, Carlos, por ser
tan buen compañero y por tus consejos. I gràcies, Marga,
pel teu exemple exercint la medicina i per ser-hi sempre.
Agraeixo a l’Ajuntament de Parets l’acollida que em van
fer quan em van donar una beca d’investigació. Gràcies
als mitjans de comunicació (moltes gràcies, Parets al dia
i RAP 107) per fer la difusió de l’estudi. I gràcies a tots els
que vau participar com a voluntaris en el projecte.
Recentment, l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques m’ha
atorgat el premi de millora de la qualitat assistencial. Un
honor que va refermar el meu compromís d’intentar fer
sempre el millor per als pacients. Als companys metges
us desitjo que trobeu sempre vents favorables per poder
fer la vostra feina en les millors condicions. El nostre és un
dels oficis més bonics del món i els pacients, la nostra raó
de ser. A tot l’equip us desitjo molts encerts. I a vosaltres,
paretanes i paretans, la millor de les sorts i moltíssima
salut. Infinites gràcies, Parets!

JULIOL 2022
Divendres 1 juliol
-A les 17 h, als casals Ca n’Oms, Casal Sant Jordi i ASOVEEN, bingo, dins
de les 31 Jornades Els Nostres Avis.
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, jocs d’aigua, dins de
les Tardes joves de juliol.
-De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, tallers de natura en família
i natura a les fosques: ‘El mar’.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport.

Nuria Martínez Sánchez
Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària

Dijous 7 juliol
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana de la màgia: Bricomàgia
‘Crea els teus propis trucs’, dins del Biblioparc 2022.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte ‘Any de rondalles’,
a càrrec de Sònia Fernández.
-A les 21 h, al restaurant Llevantpark, concert en directe a càrrec de
Lullaby (versions). Organització: Llevantpark.

Dimarts 5 juliol
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Biblioparc 2022, amb selecció de
llibres, jocs de taula, tallers, etc.
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle familiar Deixa’t il·lusionar, a
càrrec del Mag Màgic i Miss Alice, dins del Biblioparc 2022.
Dimecres 6 juliol
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, taller de samarretes
Tie-Dye, dins de les Tardes joves de juliol.
-De 17 a 19 h, al Casal Sant Jordi, tallers creatius a càrrec de la Biblioteca Can Rajoler.
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana de la màgia: taller ‘Crea
la teva vareta’, dins del Biblioparc 2022.

Dissabte 9 juliol
-A les 20.15 h, a la plaça Dr. Trueta, concert Dia de la Música de Parets,
amb actuacions de Cocoband (rock clàssic), Lullaby (pop rock) i Juego
de Damas (versions pop rock), dins del programa Tornem a eixamplar la
festa!. Organització: Ajuntament de Parets i Comissió de Festes.
Diumenge 10 juliol
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, taller de cuina d’estiu
(sucs naturals), dins de les Tardes joves de juliol.
-A les 18 h, al parc del Sot d’en Barriques, ballada de gitanes. Organització: Ball de Gitanes Parets
-A les 19 h, a la plaça Espanya, animació infantil: espectacle Marremangu a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen, dins del programa Tornem
a eixamplar la festa. Organització: Ajuntament de Parets i Comissió de
Festes.
Dilluns 11 juliol
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana del circ: taller ‘Crea la
teva invitació de circ’, dins del Biblioparc 2022.
-A les 19 h, a la Sala Basart Cooperativa, recepció als millors esportistes
de Parets de l’última temporada.
Dimarts 12 juliol
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle familiar El circ és un conte, a
càrrec d’Oli Clown, dins del Biblioparc 2022.
Dimecres 13 juliol
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Drink pong, dins de
les Tardes joves de juliol.
-De 17 a 19 h, al Casal Sant Jordi, tallers creatius a càrrec de la Biblioteca Can Rajoler.
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana del circ: taller ‘Crea un
photocall de pallasso’, dins del Biblioparc 2022.
Dijous 14 juliol
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana del circ: taller ‘Crea el
teu joc Alehop!’, dins del Biblioparc 2022.
Divendres 15 juliol
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, taller de cuina d’estiu
(batuts naturals), dins de les Tardes joves de juliol.
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana del circ: taller ‘Pintacares’, dins del Biblioparc 2022.
-De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, tallers
de natura en família i natura a les fosques: ‘La Terra
i la Lluna’.

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i
Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja
(Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas
(Eixample)
93 573 71 01
Farmàcia-Ortopèdia
Alegria (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
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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

Diumenge 3 juliol
-A les 20 h, a la plaça Espanya, concert Music Truck Fest: rumba catalana amb Jack “Chakataga” Tarradellas, dins del programa Tornem a
eixamplar la festa. Organització: AMACAT.

PARETS AL DIA

TELÈFONS D’INTERÈS

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

Dissabte 2 juliol
-De 9 a 15 h, darrere el pavelló d’esports, Matinal motera solidària amb
l’ONG YOUBARI per finançar material escolar per a Missirah (Senegal) i
celebració del primer aniversari de Motards Libres. Amb esmorzar, venda
de samarretes, estands i música en directe. Actuacions de Rosie’s Rock
Band (Tribute a AC/DC) i Sin Reputación. Sorteig d’una beca de 350 €
en APEC (Centre de formació i autoescola), samarretes, dinar, etc. Preu:
12 €. Preu amb sorteig: 15 €. Amb la col·laboració de: APEC Centre de
formació, 1Kedabe, CEM María Grever, Forn i Pastisseria Calvo, Monica
Molly la Costurera Motera, Bar 20 PA.K i Restaurant L’Antic Paller.
-De 18 a 21 h, al parc Can Berenguer, Megaparc infantil i, al carrer Monistrol, Splash Slide, juntament amb venda de vals de la Festa Major
solidària, dins del programa Tornem a eixamplar la festa. Organització:
Ajuntament de Parets i Comissió de Festes.
-A les 21 h, al casal Asoveen, revetlla de Sant Joan amb el Duet Mar i Cel.

Divendres 8 juliol
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Espai Jam! Tastet
de l’espai d’experimentació musical, dins de les Tardes joves de juliol.
-De 17.30 a 19.30 h, al parc la Linera, Setmana de la màgia: taller ‘Crea
un barret amb sorpresa’, dins del Biblioparc 2022.
-De17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, tallers de natura en família
i natura a les fosques: ‘Papallones i cuques de llum’.
-A les 22 h, a l’Observatori Josep Mauri, sessió d’astronomia per a adults:
‘La paradoxa de Fermi, on és tothom?’, amb observacions de la la Lluna,
el cúmul estel·lar d’Hèrcules i Vega. Gratuït.

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

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

Gràcies, Parets!

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

DEIXALLERIA

L’ALTAVEU

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

VOLUMINOSOS

2

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

ACTUALITAT

30 de juny de 2022
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Parets del Vallès ja té el nou receptari per a dracs afamats del món
L’Ajuntament ha unit les escoles, les biblioteques, els artistes paretans i els restauradors en el projecte per fer un llibre de receptes per enredar dracs
Les escoles de Parets exposen el nou receptari per a dracs
afamats del món, un conjunt de receptes creatives per
omplir la panxa de les feres. Les exposicions que acullen
els centres educatius inclouen els menús que els nens i
nenes han preparat enguany per atipar els dracs afamats i
evitar que es cruspissin cap vilatà. Cada recepta conté els
ingredients i els passos a seguir, així com l’ingredient impossible i una música per acompanyar el dinar. L’alcalde,
Francesc Juzgado, la vicealcaldessa i regidora d’Educació,
Casandra Garcia i el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, van inaugurar, el 27 de maig, les mostres a les escoles.
A les visites, també els van acompanyar els artistes locals
que van il·lustrar els menús i els restauradors que els van
cuinar. L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va afirmar
que “l’any passat, el projecte va engrescar molt les escoles i en aquesta segona edició volem valorar la implicació
tant d’artistes paretans, que són els il·lustradors, com de
les escoles i les famílies, que ajuden a desenvolupar el
menú amb els nens i nenes. Aquesta és una segona edició,
però amb voluntat que hi hagi una tercera, una quarta,
una cinquena i continuar en aquesta línia”.

Les exposicions dels centres educatius
inclouen els menús que els nens i nenes
han preparat per atipar els dracs
Per la seva banda, la vicealcaldessa i regidora d’Educació,
Casandra Garcia, va confirmar que és un projecte esperat,
moltes famílies hi han participat, i hi ha hagut una gran
implicació de les escoles, els il·lustradors i els restauradors i és l’èxit del projecte. És una iniciativa molt encertadaper encarar la recta final del curs escolar”. El regidor
de Cultura, Francesc de la Torre, va explicar que “és un
projecte que va sortir en època de pandèmia, va començar
l’any passat i volíem fer partícips escoles, il·lustradors i
restauradors locals. La importància de la iniciativa és el
fet de compartir en família, aglutinar la cultura en el món
de l’educació, ensenyar amb valors i passar-ho bé”.

Exposició del receptari per a dracs afamats del món a l’Escola Pompeu Fabra. La resta de fotografies de les escoles es poden veure a www.parets.cat

Un dels menús creats pels nens i nenes

Exposició d’un menú del receptari de dracs afamats

GUARNIMENT Nit de l’Esport
DE CARRERS

Festa Major PARETS 2022
TORNEM A LA NORMALITAT!

Parets del Vallès Divendres

2022

1 de juliol
a les 20 h
Teatre Can Rajoler

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb el motiu:

25 ANYS DE CULTURA A
CAN RAJOLER
encara que el tema és totalment lliure.

Si penseu guarnir el vostre carrer i voleu rebre la visita
de les autoritats municipals, només cal que truqueu a
Can Rajoler (93 573 98 00), en horari d’oficina, i us
ajudarem amb un impo màxim de 200€.
Data límit de sol·licitud: 8 de juliol de 2022.
Truqueu-nos i us ho expliquem!
Gràcies per la vostra paicipació.

Nit de

t
r
o
p
s
l’E
2022

Elecció dels millors
esportistes i dels
millors equips,
masculí i femení
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Es renova el Conveni de Conveni de l’Ajuntament Nicolàs Alonso guanya
col·laboració de turisme amb COREFO per gaudir el premi de llengua i
amb el Consell Comarcal de la piscina a l’estiu
enginy ‘Endevina-la’

L’Ajuntament renovar el conveni de turisme amb el Consell Comarcal

La signatura del conveni de l’Ajuntament amb COREFO

L’entrega del premi a la Cafeteria Luisiana, el 13 de juny

L’Ajuntament de Parets va aprovar per unanimitat, amb el
suport tots els grups polítics municipals, renovar el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental per potenciar el sector turístic.
En aquest sentit, la signatura de l’acord és una renovació,
ja que el consistori l’havia aprovat el 2012, el 2014 i el
2018, amb duracions de dos i quatre anys respectivament. D’altra banda, l’Ajuntament també va aprovar per
unanimitat un conveni d’assistència en matèria turística
amb l’òrgan comarcal, per a la prestació de suport tècnic.
L’objectiu dels dos acords aprovats entre les dues administracions és el de contribuir i dinamitzar el turisme al
municipi i, per extensió, a la comarca.
El conveni de col·laboració permetrà l’elaboració del Pla
de Turisme per al municipi de 2022 a 2025, que abordarà
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament
de polítiques de turisme per als propers anys a Parets i
al Vallès Oriental.

L’Ajuntament de Parets va signar, el passat 20 de juny,
el conveni amb la COREFO per tal de garantir l’ús de la
piscina descoberta durant l’estiu.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el president de
COREFO, Víctor Guirao, respectivament, van rubricar
l’acord que permetrà als socis de la piscina municipal coberta Miguel Luque que hi estiguin abonats des d’abans
de l’1 de juny de 2022 gaudir de la piscina descoberta de
la COREFO durant l’estiu.
Ho podran fer des del divendres 24 de juny fins al proper 4
de setembre, a excepció del dia 13 d’agost, que correspon
al Dia del Soci a la COREFO.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Parets del Vallès renova el conveni subscrit per la temporada estiuenca amb
la COREFO.
En aquest sentit, totes dues parts es van mostrar molt
satisfetes de poder oferir un any més aquest servei al
municipi.

L’Ajuntament de Parets va entregar, el 13 de juny, el premi
de la tercera edició del joc de llengua i enginy Endevinala! El guanyador va ser Nicolàs Alonso. En total, hi van
participar 542 persones i 61 establiments, 21 comerços
més que en l’edició anterior. El guanyador va ser escollit
per sorteig entre els 334 encertants. El lliurament del premi es va formalitzar a la Cafeteria Luisiana, en la qual el
participant va encertar la butlleta. L’entrega del premi va
estar presidida per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado,
i va comptar amb la representació institucional de la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i la regidora de Consum i
Comerç, O’hara Valdivia. El concurs consisteix a encertar
un jeroglífic d’un dels cartells d’Endevina-la que tenen
penjats els establiments participants en els aparadors.
L’Oficina de Català i el Servei de Comerç, organitzadors
del concurs, destaquen l’interès que l’Endevina-la ha
despertat entre els comerciants de Parets i valoren molt
positivament la participació ciutadana en aquesta edició.
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Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 20

i sigues solidari!

Ens agrada llegir

Biblioparc
2022

PARETS DEL VALLÈS

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a

1 VAL de 3 TIQUETS

per a les atraccions de la fira

PARC LA LINERA
DEL 5 AL 19 DE JULIOL
DE 17.30 a 19.30 h

Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets

VENDA: Dissabte 2 de juliol

al Parc Can Berenguer a les 18 h durant el Megaparc infantil
Venda limitada a 2 vals per persona. Només majors de 10 anys

ESPECTACLES FAMILIARS
Dimarts 5 juliol 18 h Deixa’t il·lusionar, a càrrec del Mag Màgic i Miss Alice
Dimarts 12 juliol 18 h El circ és un conte, a càrrec d’Oli Clown
Dimarts 19 juliol 18 h Rediversió, a càrrec de Set de So

TALLERS TEMÀTICS (Màgia, circ i música)
Cada dia de 17.30 a 19.30 h

Organitza:
Col·labora:

ACTUALITAT
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Escaneja aquest QR per veure totes les fotos
de les 31 JORNADES ELS NOSTRES AVIS
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Cal Jardiner celebra el Els alumnes l’escola NS de Montserrat presenten
el projecte ambiental ‘La nostra reserva natural’
5è Torneig d’Scooter
El Torneig es va celebrar el 28 de maig

La presentació a l’equip de Govern es va fer el 30 de maig a l’Escola de la Natura de Parets

Un moment del 5è Torneig d’Scooter

Parets del Vallès va celebrar, el dissabte 28 de maig, la
cinquena edició del Torneig d’Scooter al Casal de Joves
Cal Jardiner. El campionat va comptar amb la participació
de 24 riders, amb animació musical a càrrec de diferents
discjòqueis durant la competició.
El torneig d’enguany es va iniciar a les 16 h, amb les
inscripcions dels participants i la divisió dels concursants
en dues categories (la categoria Semi i la categoria Pro). El
certamen, a més, va comptar amb els premis de best trick,
els millors trucs per a cada categoria. El guanyador de la
categoria Semi va ser Victor de la Rosa i en la categoria
Pro, David Chaparro.
Participació musical del discjòquei Alan Jiménez
L’esdeveniment va comptar amb l’animació musical del
grup de discjòqueis de Cal Jardiner que participen en
el curs que condueix l’Associació de Musicoterapeutes
i Arterapeutes de Catalunya (AMACAT). D’altra banda,
l’actuació del popular discjòquei Alan Jiménez va
completar l’ambientació musical de la jornada.

La presentació del projecte ambiental ‘La nostra reserva natural’ a l’Escola de la Natura de Parets

Els alumnes de 5è de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat van presentar, el 30 de maig, el projecte d’Aprenentatge Servei Ambiental (ApS) La nostra reserva natural a
l’equip de govern de Parets del Vallès. La presentació es
va fer a l’Escola de la Natura i va servir perquè els alumnes
traslladessin als governants les seves opinions i propostes
de futur per al riu Tenes. La jornada va comptar amb la
presència de l’alcalde, Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra Garcia; el segon tinent d’alcalde, Francesc
de la Torre; i la regidora de Medi Ambient, Rosa Martí.
L’Escola de la Natura va coordinar el projecte a través de
tres eixos principals: el primer, que l’alumnat aprengués
de manera vivencial; el segon, que l’objectiu fosun entorn
que pogués tenir una afectació ambiental; i, en tercer lloc,
que l’aprenentatge tingués una repercussió en la societat.
En aquest sentit, el projecte ha servit perquè els alumnes

de 5è, amb el suport de l’entitat local Grup de Recerca de
l’Escola de la Natura de Parets (GRENP), poguessin observar com es pot contribuir a l’equilibri de la biodiversitat de
l’entorn fluvial. Al mateix temps, també ha servit perquè
els alumnes entenguessin que l’entorn natural és de tots
i que les petites accions de respecte a la flora i la fauna
contribueixen a millorar-lo.
Participar a la ràdio
D’altra banda, el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament
també va presentar a l’alumnat el projecte de restauració
ecològica, paisatgística i social del riu. Els alumnes van
voler participar-hi fent una acció sobre l’espai. Durant el
projecte va sorgir la inquietud d’exposar la seva experiència en el programa de ràdio La Natura parla a la ràdio
municipal de Parets, RAP 107.

CHERICK - 4 anys

CHUSA - 8 anys

MEMPHIS - 5 anys

NIT - 10 anys

LOLA - 7 anys

CLAY - 5 mesos

EMPORIO - 2 anys

JACK - 15 anys

30 de juny de 2022

S’entreguen els diplomes del curs de reciclatge en
l’ús de desfibril·ladors a la Policia Local
L’acte es va fer el 2 de juny i va estar encapçalat per l’alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana

ACTUALITAT
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I TAMBÉ...
Atrapen in fraganti quatre persones en un
intent de robatori

La Policia Local de Parets va sorprendre in fraganti, a finals del mes de maig, quatre persones que
intentaven robar amb força en una empresa de la
zona del polígon industrial Llevant. Les va detenir i
les va acusar d’intent de robatori. La detenció es va
produir durant el patrullatge preventiu per la zona,
al voltant de les 00.30 h.

Trànsit habilita un carril addicional a l’autopista AP-7 nord

El Govern posa en marxa un carril addicional a l’autopista AP-7 nord entre els pobles de Sant Celoni i
Parets del Vallès que s’afegirà als 40 km de carril addicional a l’AP-7 sud, per reduir les cues que es formen en aquesta via. Alhora, entra en funcionament
un sistema de grues en diversos punts estratègics
de l’AP-7 per retirar vehicles accidentats. També
entren en vigor de les restriccions de circulació de
camions per la festivitat de Sant Joan, cada cap de
setmana de juliol i en dates de molt de trànsit.
L’entrega dels diplomes del curs DEA als membres de la Policia Local de Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha entregat els diplomes del curs de reciclatge en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) als membres de la Policia Local de
Parets. L’entrega de diplomes l’ha encapçalat l’alcalde de
Parets, Francesc Juzgado, el regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc de la Torre, l’inspector en cap de la Policia
Local, Joan Pérez, i els agents del cos a les instal·lacions
de la Policia Local.
Els DEA són aparells electrònics portàtils que diagnostiquen i tracten l’aturada cardiorespiratòria, permeten i

apliquen una descàrrega elèctrica sobre el cor d’una persona en aturada cardiorespiratòria minuts abans que arribi l’ajut professional. La possibilitat d’utilització d’un DEA
abans de l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) redueix a la meitat les complicacions per aturada
cardíaca. Les malalties cardiovasculars són la primera
causa de mort en el món occidental i, entre aquestes, destaca la mort sobtada cardíaca. L’Ajuntament de Parets del
Vallès va instal·lar el desembre passat un desfibril·lador
a cada casal d’avis del municipi.

Substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram al carrer Independència

S’han dut a terme les obres de substitució de la xarxa de clavegueram entre el carrer Sant Sebastià i el
passeig de Ronda. El veïnat n’ha estat degudament
informat, al mateix temps que de l’afectació de la
circulació de vehicles, BUS i escombraries i selectiva. Els treballs han afectat inicialment el passeig
de Ronda en ambdós sentits durant dues setmanes
aproximadament. La reobertura al trànsit es va fer
el 22 de juny passat.

Joan Pérez, l’inspector en cap de la policia, participa en les Jornades On
Inspector en cap de la Policia Local de Parets, Joan Pérez,
va participar del 24 al 26 de maig a les Jornades ON de
Castelldefels, organitzades per l’Ajuntament d’aquella ciutat, On Innovem i la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). L’inspector en cap de la Policia va prendre part en
una taula rodona amb agents dels cossos de policia de
Sabadell i Tarragona, entre d’altres.
Els ponents van compartir experiències de seguretat vinculades al sector dels drons i en van debatre el futur.
La UPC va preparar la trobada sobre les noves tecnologies
i la utilització de drons, ja que aquesta universitat està
avançant molt amb el programa U-SPACE, que es durà a
terme a partir de la nova normativa europea sobre drons.
Pioners en la utilització de drons
La Policia Local de Parets, representada pel seu cap, Joan
Pérez, hi havia estat convidada per parlar sobre l’ús de
drons pel fet de ser-ne pionera. Joan Peréz, a més, és
formador a la universitat sobre la temàtica i coordina la
formació de pilots i drons en seguretat i emergència.
Joan Pérez, inspector en cap de la Policia Local, a les Jornades On amb seu a Castelldefels

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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El festival FOTOGraphic 2022 de Parets fa un homenatge a Chussa Mulà
La jornada va incloure ponències, projeccions de vídeo, l’entrega de premis de 2021 i actuacions musicals per commemorar el 10è aniversari de l’entitat

L’entrega del primer premi del FOTOGraphic a la família de Chussa Mulà, l’11 de juny, a la Sala Basart Cooperativa

Inauguració del festival FOTOgraphic 2022

Parets del Vallès va celebrar el 9è festival FOTOgraphic
en una edició dedicada a la fotografia d’espectacles que
va retre homenatge a la paretana Chussa Mulà, l’11 de
juny, a la Sala Basart Cooperativa. L’Associació Fotogràfica Parets, entitat organitzadora del festival, també va
commemorar durant el festival el seu 10è aniversari amb
un conjunt d’actes i activitats que van comptar amb el
suport de l’Ajuntament de Parets, juntament amb la Federació Catalana de Fotografia i la Confederación Española
de Fotografia. El festival es va inaugurar el matí amb els
parlaments de les autoritats i la representació institucio-

que va servir per homenatjar Chussa Mulà, sòcia de la
nostra entitat, per l’exemple que deixa al municipi. El
nostre reconeixement és poc en el seu record, dins d’un
esdeveniment que va rebre la participació de molta gent i
que va unir l’Ajuntament, polítics, músics, socis de l’entitat
i participants, juntament amb la família”.
El festival FOTOgraphic Parets és una iniciativa d’un grup
de fotògrafs i aficionats a la fotografia pertanyents a l’Associació Fotogràfica Parets (AFP), que van tirar endavant
el certamen amb la il·lusió de promoure l’interès per la
fotografia.

nal de l’Ajuntament. L’entrega dels tres premis del festival
FOTOGraphic 2021 va anar a càrrec d’una representació
de regidors i regidores de l’equip de govern. El tercer premi va ser per a Jordi Ventura Carbó per l’obra L’àngel. El
segon per premi se’l va endur Carles Alasraki Alberti amb
la fotografia titulada Perﬁls i, finalment, el primer premi va
ser atorgat a Chussa Mulà, per l’obra Voladors.
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, va entregar el
premi als familiars de Chussa Mulà.
El president de l’Associació Fotogràfica Parets, Miquel
Portell, ressalta que “va ser un espectacle molt bonic

Torna el Sopar Solidari de la Protectora d’Animals de Parets del Vallès

El sopar Solidari de la Protectora d’Animals de Parets

El sopar Solidari de la Protectora d’Animals de Parets

La Flama del Canigó s’encén a Parets del Vallès

L’entitat Òmnium Cultural, amb el suport d’entitats locals i de l’Ajuntament, van fer arribar
la Flama del Canigó a Parets. El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, acompanyat d’una respresentació

del govern, van rebre el fanalet que es va penjar al balcó de l’Ajuntament.

L’Associació Protectora d’Animals de Parets va celebrar,
el 18 de juny, el Sopar Solidari de la Protectora d’Animals
a Can Butjosa amb una participació d’unes 400 persones
i com una de les activitats centrals per a recaptar diners
per a l’entitat. Per la jornada, la Protectora va organitzar
una botifarrada, amb opció de menú vegà, per un preu de
10 euros per persona, i va vendre gairebé totes les samarretes disponibles a l’estand; a més, va preparar diferents
activitats lúdiques.
A banda del sopar, la jornada va acollir diferents actuacions, com les d’Animalia, el discjòquei Enric Bermúdez,
un karaoke i les actuacions de Yaneisy i de Majida Brown.
L’objectiu del sopar solidari és fer difusió de la importància i de la necessitat de donar ajuda als animals abandonats o perduts a Parets.
Enguany, l’equip de govern destinarà a la Protectora la
recaptació de les guardioles solidàries de la Nit del Teatre
al Carrer i del vermut solidari de Festa Major.

Celebració de la revetlla
de la Colla Manyacs

Manyacs celebra la revetlla de St. Joan.

La revetlla va constar d’un sopar i ball amb una sessió de DJ Mike. La festa es va fer a La Morada, la seu
de l’entitat Manyacs de Parets.

ACTUALITAT
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Parets en el Dia Mundial Tres alumnes de Parets reben a Granollers la beca
de l’ELA
del curs d’anglès Cambridge School
L’acte es va fer el 2 de juny i hi va assistir la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia

Els alumnes premiats per les beques Cambridge School

El Govern Local es va adherir a la campanya

L’escola d’anglès Cambridge School va guardonar, el 2 de
juny, a tres alumnes de Parets del Vallès amb una beca
per un curs 2022-2023 als seus centres, valorat en 1.100
euros, durant la cerimònia de lliurament dels premis a
Granollers. Els guanyadors d’aquesta edició van ser l’Eric
Mora de l’Institut La Sínia i l’Andrea Cabanillas i en Sebastián David Pereira de l’Institut Torre Malla. Enguany,
l’Institut Torre Malla ha rebut dues beques per tractar-se
del centre de secundària que més sol·licituds havia presentat a la convocatòria.
L’acte de lliurament de les beques va estar encapçalat per
la vicealcaldessa i regidora d’Educació de Parets, Casan-

dra Garcia, juntament amb els representants dels governs
dels altres consistoris convocats i els professors o caps
de Departament de Llengües Estrangeres dels Instituts
participants. L’objectiu de les beques és donar oportunitats a alumnes de 4t d’ESO de tots els centres públics
de secundària on els centres de Cambridge School estan
presents, tenint en compte el perfil de l’alumne amb motivació per aprendre. A més, les beques tenen en compte
les dificultats per accedir a un ensenyament privat, amb el
propòsit de facilitar l’accés a un ensenyament d’anglès de
qualitat, amb professors nadius, programes estructurats,
grups reduïts i en el nivell exacte de l’alumnat.

El Consell de Joves celebra el fòrum 2021-2022
L’Ajuntament va il·luminar la façana de color verd

El passat dimarts 21 de juny va ser el Dia Mundial de
la lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
L’Ajuntament de Parets es va adherir a la campanya
#fesungestperlELA donant suport a la Fundació Catalana
d’ELA Miquel Valls.
De 21 h a 00 h també es va il·luminar la façana de
l’Ajuntament de color verd per donar visibilitat a aquesta
malaltia i donar suport a totes les persones afectades i
als seus familiars.
La Fundació és sense ànim de lucre i treballa per millorar
la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i altres
malalties de motoneurona i també per oferir suport a les
seves famílies. Lluita contra la malaltia promovent -nela
investigació.
Per donar suport als afectats podeu entrar a l’enllaç de la
web www.fundaciomiquelvall.org.

Acte final de òrgan consultiu i de participació de 3r i 4t d’ESO. L’Institut La Sínia i l’Escola NS de

Montserrat van acollir, el 7 de juny, el fòrum del Consell de Joves. L’acte va comptar amb la presència de la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, que va entregar un reconeixement al participant Marc Gutiérrez.

Inscripcions cursets de natació
Empadronats a Parets:
de l’11 al 15 de juliol
No empadronats a Parets:
del 18 al 22 de juliol

Inscripcions cursets de nadons
Piscina Municipal Miguel Luque
La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02
A/e. piscina@parets.cat

Empadronats a Parets:
del 16 al 19 d'agost
No empadronats a Parets:
del 22 al 26 d'agost
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Divendres

22 de juliol

XXII Nit del

Teatre
al carrer 2022
2022

Parets del Vallès

PROGRAMA
18.30 h / Barri Antic
Estàtues humanes

Estàtues vivents, animació
(Recaptació solidària per l’Associació
Protectora d’Animals de Parets – Peluts)
18.30 h / Plaça de la Vila
Anna Confetti
A la fresca (1r passi)
(2n passi 19.30 h)
Clown
18.55 h / Plaça de la Vila
Església Sant Esteve

22 h
Plaça de la Vila

XXVII Festa de la Pedra del Diable
Gegants, Diables, Gitanes, músics...
Representació de la llegenda
Emesa en directe via streaming al parc la
Linera:
http://www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2022
22.15 h / Parc la Linera
Sàndal Produccions

Horses in town

Titella gegant itinerant

Toc de campanes

23 h / Parc la Linera (xemeneia)
La Banda Street Grove

19 h / Plaça de la Vila
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari

Claqué i percussió corporal

Toc de d’inici i entrada de
figures
Entrada de figures i bestiari local
19.15 h / Plaça de la Vila
Joan Pera

Pregó

25 anys del Centre Cultural Can Rajoler
20 h / Aparcament la Linera
Bucraà Circus

El gran final

Clown i teatre gestual
21 h / Aparcament la Linera
Companyia Fadunito

La gran família
Xanques, itinerant

21.20 h / Plaça de la Vila
Sàndal Produccions
Horses in town (1r passi)
(2n passi 21.45 h)
(3r passi 22.15 h / Parc la Linera)
Titella gegant itinerant

Ritme al carrer

23.05 h / Parc la Linera (Escola de Música)
Circ Pistolet

Potser no hi ha final
Circ, música i humor

00.15 h / Parc la Linera (Escola de Música)
Planeta Trampolí

Back 2 Classics

Llit elàstic, moviment, turntablism, objectes
00.15 h / Parc la Linera (xemeneia)
Mundo Costrini

The Crazy Mozarts
Circ, música i humor

01.05 h / Parc la Linera (escenari gran)
T-Nue

Concert ‘Que la llum no pari de
créixer’
Pop rock
02.45 h / Parc la Linera (escenari gran)
La Banda Biruji

Imatge guanyadora de
Daniel Latorre Sánchez

ACTES PRINCIPALS DE LA FESTA MAJOR
TEATRE CAN RAJOLER

PLAÇA DE LA VILA

Dimecres 20 juliol

Divendres 22 juliol

20 i 21 h Veus de Parets
Queralt Riera

18.30 h Nit del Teatre al Carrer
19.15 h Pregó Joan Pera
22 h Festa de la Pedra del Diable

PARC LA LINERA
Dijous 21 juliol
16 h

Festival Parc la Linera
(Ass. Binary Emotions Knights)

Divendres 22 juliol
Festa Pedra Diable
(projecció)
23 h Nit del Teatre al Carrer
1.05 h Concert T-Nue
2.45 h Concert La Banda Biruji
22 h

Dissabte 23 juliol
Sessió Prins Revival
amb Marta Pujol
23 h Concert Manel Fuentes &
The Spring’s Team
1.30 h Concert Les Montses
3.30 h Concert AG Band
21 h

Diumenge 24 juliol
Jazz vermut Malacara
Blues Band
21 h Atrapa la bandera
Associació Rodola
21 h Sessió Prins Revival
amb Marta Pujol
23 h Concert Frecuencia Bandarra
1h
Concert Fitos y el Fitipaldi
03.15 h Concert
Habla de mí en presente
13 h

Concert ‘Ui Aquest! Tour 2022’

Dilluns 25 juliol

Reggae, ska, rock, punk

18 h

Linera Parc
Espai de jocs i tallers
19 h Concert El Pot Petit
00.15 h Concert Els Catarres
2.15 h Concert Versión Kanalla

Dissabte 23 juliol
11 h Splash Slide (C. Monistrol)
20.15 h Concert
Orquestra Maravella
23.30 h Ball
Orquestra Maravella
00 h El Rellotge de Parets Kdansa

Diumenge 24 juliol
10.30 h Exhibició castellera
Manyacs Parets
11 h Plafó mòbil
Associació Fotogràfica Parets
11 h IX Torneig de futbolí Penya
Blanc-i-Blava
19 h Espectacle familiar
Els Salats (Rialles)
23 h Dia Dansa Parets

Dilluns 25 juliol
Splash Slide (C. Monistrol)
Reconeixement als
sanitaris per la seva bona
tasca durant la pandèmia
20 h Concert
La Pral. de la Bisbal
22 h Correfoc Diables
23 h Castell de focs (pavelló)
00 h Toc a plegar
00.15 h Ball
La Pral. de la Bisbal
11 h
19 h

ACTUALITAT

Tornem a la normalitat!
L’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar el passat
21 de juny al Teatre Can Rajoler la programació de la Festa Major d’Estiu 2022. Tornem a la normalitat!, on destaca el pregó a càrrec de l’actor Joan Pera i les actuacions
musicals d’Els Catarres, Manel Fuentes & The Spring’s
Team i El Pot Petit. Enguany, el Govern de Parets aposta
pels artistes locals en la Festa Major 2022, potenciant
per segon any consecutiu el Dia de la Música i el Dia de la
Dansa de Parets. L’acte de presentació ha estat presidit
per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra Garcia; i el regidor de Cultura, Francesc
de la Torre, que han estat els encarregats d’explicar la
programació i les novetats d’enguany.

25 anys de Can Rajoler
El guanyador de la imatge de la festa, que s’aplica als cartells i les samarretes de la Festa
Major dedicada enguany als 25 anys de Can Rajoler, ha estat Daniel Latorre Sánchez. La
imatge és un homenatge al 25è aniversari del centre cultural de la vila. Totes les obres
presentades al concurs s’exposen a Can Rajoler ﬁns a la cloenda de la Festa Major.

Joan Pera, pregoner de la Festa Major
El 22 de juliol a les 19.15 h se celebrarà el pregó a la plaça de la Vila, que enguany i
tenint en compte els 25 anys de Can Rajoler, anirà a càrrec de Joan Pera. L’actor va
inaugurar el centre amb Paco Morán i hi ha representat molts dels seus espectacles.

Els Catarres
Dilluns, 25 de juliol, 00.15 h / Parc la Linera.

Els Catarres són un grup de música català d’estil pop-folk format per Èric Vergés, Jan Riera
i Roser Cruells. Van saltar a la fama el 2011 amb la cançó Jenifer. Han guanyat diversos
premis, entre ells l’Enderrock o el Disc Català de l’Any. Acaben de publicar el disc Diamants
i ens el presentaran a la Festa Major d’enguany.

Manel Fuentes & The
Spring’s Team
Dissabte, 23 de juliol, 23 h / Parc la Linera.

Manel Fuentes tocarà amb el seu grup homenatge a
Bruce Springsteen. Porten més d’una dècada en actiu
i ofereixen un show enèrgic i emotiu, amb l’essència
pròpia del Boss de New Jersey, en Bruce Springsteen. A
en Manel Fuentes l’acompanyen 8 músics professionals
durant un espectacle de dues hores.

Fitos y el Fitipaldi
Diumenge, 24 de juliol, 1 h / Parc la Linera.

És una banda tribut a Fito & Fitipaldis, un dels grups
més populars del panorama musical estatal. És un grup
de procedència catalana amb influències de rock, funky,
soul, blues i jazz i fa versions d’un dels músics més populars, Adolfo Cabrales, conegut com a Fito.

Dia de la Música de Parets
Dissabte, 9 de juliol, 20.15 h / Plaça Dr. Trueta.
Es farà el Dia de La Música de Parets amb actuacions
de músics locals: Cocoband (rock clàssic), Lullaby (PopRock) i Juego de Damas (versions de pop-rock).

Dia de la Dansa de Parets
Diumenge, 24 de juliol, 23 h / Plaça de la Vila.

Dia dedicat a la dansa amb Arte Puro d’Esperanza Cortés
Band i Katerina López (flamenc), la companyia Kdansa
amb Puerta de Embarque (dansa contemporània) i Xènia amb X’S WAY: que comenci l’espectacle! (pop, Kpop
i versions).

Juliol de Festa

I per als més petits...

El Pot Petit
Dilluns, 25 de juliol, 19 h / Parc la Linera.

El grup arriba a Parets amb Vull cantar i vull ballar! Un concert màgic i participatiu amb
nous músics a l’escenari, titelles i teatre per gaudir en família. A la Jana, a en Pau i a la
Melmelada Band els encanta explorar i viure aventures. Aquestes aventures de dins El Pot
Petit les han convertit en cançons i ara les volen compartir amb tothom.

Cobla Berga Jove i Els Pescadors de l’Escala
Diumenge, 17 de juliol, 19 i 22 h / Plaça de la Vila.

La Cobla Berga Jove farà una ballada de sardanes a les 19 h amb una exhibició de punts
lliures a càrrec de la colla Mans Amigues dinamitzada pels Amics de la Sardana de Parets.
Els Pescadors de l’Escala cantaran havaneres a les 22 h amb un cremat de rom ofert per
la Comissió de Festes.

Orquestra Internacional
Maravella
Dissabte, 23 de juliol, 20.15 i 23.30 h.
Plaça de la Vila.

El grup, que és al món de l’espectacle des de l’any 1951,
farà un concert de tarda i un ball de nit a la plaça amb
una selecció de temes perquè els paretans i les paretanes es puguin moure al ritme de la música al llarg d’un
espectacle de dues hores.

Orquestra La Principal de
la Bisbal
Dilluns, 25 de juliol, 20 h i 00.15 h.
Plaça de la Vila.

Parets gaudirà del concert de La Principal de la Bisbal
a les 20 h i el ball a les 00.15 h. El grup amenitzarà la
plaça de la Vila l’últim dia de la Festa Major d’enguany,
amb cançons per a tots els públics.

Punt Lila i LGTBI+
Parets disposa del Protocol d’actuació per unes festes lliures de violències masclistes i LGBTI-fòbiques.
Per això es posen a disposició popular recursos per
ajudar totes aquelles persones que ho necessitin i ho
sol·licitin. Qualsevol persona que pateixi una agressió
sexual podrà rebre l’ajuda necessària. Caldrà adreçarse al Punt Lila i LGTBI+, a l’organització, al servei de
seguretat o al servei sanitari.

Festa Major solidària

Major a Parets

L’equip de govern destinarà enguany la recaptació de
les guardioles solidàries de les Estàtues humanes de
la Nit del Teatre al Carrer i del Jazz Vermut solidari de
Festa Major a l’Associació Protectora d’Animals de Parets – Peluts; i els tiquets de la Fira d’atraccions, com
sempre, a Càritas Parets.

Servei de bus gratuït
La vila tindrà un doble servei de bus gratuït que comunicarà els dos barris: el bus gran per l’av. Catalunya i el
bus petit, que circularà pels carrers de l’Eixample cap
al Barri Antic. A més, es faran parades intermèdies en
horari de nit a petició de dones, gent gran, persones amb
diversitat funcional o menors de 14 anys.

QR per veure la programació
completa

Veus de Parets amb Queralt Riera:
“L’amor per l’art i l’amor pel poble”
Dimecres, 20 de juliol, 20 i 21 h / Teatre Can Rajoler.
Veus de Parets és una obra de teatre documental creada per paretans i paretanes amb una
història per explicar. L’activitat ha consistit en un taller de teatre documental fet a partir de
les històries de la gent del poble a càrrec de la dramaturga paretana Queralt Riera, directora
d’escena, mestra d’actors, productora i escriptora. “S’han ajuntat dos factors molt importants i
bonics, com són l’amor per l’art i l’amor pel poble”, destaca Queralt Riera.

Video Art 3D amb Iris Paris:
“Un viatge sense aturades”
Projecció durant tots els dies de Festa Major / Parc la Linera.
Durant la Festa Major hi haurà, a l’escenari gran del parc la Linera, una projecció de Vídeo Art 3D
a càrrec de l’artista de Parets, Iris Paris. “Com el nom indica, serà ‘un viatge sense aturades’, una
seqüència de vídeo llarga que ens recordarà escenaris del nostre imaginari i en podrem gaudir
tots. Al ﬁnal, vull explicar que nosaltres estem de pas dins d’un univers en el qual incidim i on
d’alguna manera tenim la intenció de deixar una empremta”, explica l’artista Iris Paris.

Festival Parc la Linera amb Binary Emotions
Knights: “Un festival amb grups emergents”
Dissabte i diumenge 23 i 24 de juliol, 21 h / Parc la Linera.
Parets acollirà una dotzena d’actuacions musicals dins el Festival parc la Linera, a la zona de
l’Escola de la Música, a càrrec de l’associació Binary Emotions Knights. Els concerts duraran una
mitjana de 30 minuts i estaran repartits en dos escenaris des de les 16 h ﬁns a les 0.30 h. “Són
grups emergents i creatius, amb propostes pròpies, i amb molts components de les bandes de
Parets o relacionats amb Parets. Hem preparat aquest festival amb molt d’amor”, ressalta un
dels organitzadors, Xavier Nadal.

Festa de La Pedra del Diable amb Meritxell Roda:
“És un espectacle únic”
Divendres 22, 22 h a la plaça de la Vila.
Emesa en directe via streaming a www.parets.cat.
La XXVII Festa de la Pedra del Diable és una representació teatral única a
l’estat on els gegants interpreten la seva història, la llegenda de l’Elisenda i
en Marcel. Els textos, que es posen en la veu dels mateixos gegants, van ser
encarregats a Miquel Desclot a partir de la llegenda escrita per Mercè Alcayna,
i sota la direcció de Meritxell Roda. Pel que fa a la interpretació, es duu a terme
per part de la Colla de Gegants i Bestiari de Parets del Vallès i Diables Parets.
És un “espectacle que barreja dues tradicions que normalment no van juntes,
els diables i els gegants, i a més, ho fan durant la nit, tot això són peculiaritats
que el fan un espectacle únic”, apunta Meritxell Roda.

QR emissió
EN DIRECTE
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S’organitza el primer Parets acull la segona trobada de Cafè Comerç
Concurs d’aparadors de La sessió va estar centrada centrada en l’associacionisme comercial de Parets
Festa Major
Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juliol

La primera edició del Concurs d’aparadors de Festa Major

Imatges de la segona trobada de Cafè Comerç

L’Ajuntament de Parets del Vallès celebrarà enguany la
primera edició del Concurs d’aparadors de Festa Major
que, com la festivitat local, girarà entorn de la commemoració dels 25 anys de cultura a Can Rajoler.
Els establiments comercials o de serveis de Parets que
vulguin participar-hi es poden posar en contacte, abans
del 8 de juliol, amb el Servei de Comerç i Turisme situat
al carrer Major, 1, o bé a través del correu infocomerc@
parets.cat o al telèfon 93 573 88 88.
Els aparadors han d’estar dissenyats i visibles al públic a
partir del 18 de juliol a les 10 h i, com a mínim, fins al 25
de juliol a les 20 h. Pel que fa a la valoració, el jurat tindrà
en compte el disseny, l’originalitat, l’estètica global dels
projectes i, finalment, el grau d’incorporació del motiu de
la Festa Major d’enguany. El guanyador del concurs rebrà
el lliurament d’un reconeixement i la difusió del comerç en
tots els mitjans de comunicació municipals. Podeu consultar el cartell del primer Concurs d’aparadors de Festa
Major al portal web de l’Ajuntament de Parets.

Parets ha celebrat la segona trobada de Cafè Comerç,
centrada en l’associacionisme dins el sector comercial.
La trobada es va fer el 20 de juny i va comptar amb la
presència de la regidora de Comerç, O’hara Valdivia, i la
participació de la dinamitzadora de l’Associació de Comerciants del Rec al Roc de Granollers, Rosa Llobet. La sessió
es va fer a la Sala Iveco del Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP). L’objectiu de la reunió és reflexionar sobre la

Curs d’aparadorisme
El consistori també organitza un curs d’aparadorisme
per a comerciants del municipi els dies 4 i 6 de juliol de
14 a 16 h. La formació, organitzada pel servei de Comerç, és gratuïta i es farà a la sala Iveco del Servei Local
d’Ocupació de Parets (SLOP), al carrer la Volta, 2, amb
inscripció prèvia. El contingut del curs girarà al voltant
de set aspectes relacionats amb la temàtica: els millors
aparadors i com puc inspirar-me; com crear una història
mitjançant la decoració; una gran idea creativa i una carta
de presentació inoblidable; la il·luminació, la composició,
el color i les estructures; transmetre per traduir en vendes; experimentar amb materials; i, finalment, connectar
amb els clients.
Les inscripcions es poden fer al Servei de Comerç a través
del correu electrònic infocomerc@parets.cat o trucant al
935 738 888 amb l’extensió 171.

importància d’estar units per avançar com a comerciants
i reactivar o crear de nou una associació de comerciants
del municipi. El projecte Cafè Comerç és un projecte amb
sessions periòdiques i amb l’objectiu de convertir-se en
un espai de potenciació del sector comercial i de serveis
de la nostra vila. Està prevista una nova sessió monotemàtica, que anirà dirigida a donar información sobre el
KIT DIGITAL i altres eines per a la digitalització comercial.

Les Tardes joves a Cal Jardiner durant l’estiu

El Casal de Joves Cal Jardiner de Parets acull una desena d’activitats per a joves durant el mes de juliol

Parets del Vallès acollirà una desena d’activitats per a joves durant el mes de juliol en el marc del programa Tardes
joves. Tots els tallers, destinats a majors de catorze anys,
es faran a Cal Jardiner a partir de les 17 h. Són gratuïts i
cal inscripció prèvia. Les jornades, emmarcades dins del
Pla Local de Joventut, s’iniciaran l’1 i finalitzaran el 22

de juliol. A més, inclouen una gran varietat d’activitats i
tallers com jocs d’aigua, un taller de samarretes Tie-Dye,
l’Espai Jam per fer un tastet d’experimentació musical
amb en Juan, l’educador de carrer de Parets, un taller de
cuina de sucs naturals i un de granissats i còctels sense
alcohol (Drink Pong) i una gimcana aquàtica.

El Consell de la Gent Gran de Parets celebra la segona sessió plenària
El Consell Municipal de la Gent Gran de Parets es va reunir
el 17 de juny en una sessió plenària ordinària a la Sala Basart de la Cooperativa. Es tractava de la segona sessió del
consell i va consistir en els tres punts previstos a l’ordre
del dia: l’aprovació de l’acte de l’últim plenari; el seguiment de la comissió de treball d’activitats i la de combatre la solitud i d’hàbits de vida saludable; i, finalment,
el torn de precs i preguntes. La sessió va comptar amb
l’assistència dels representants de cada casal escollits
a les eleccions de Consell Municipal de la Gent Gran; els
ciutadans escollits per consens dels grups en el Consell
Municipal de la Gent Gran; l’alcalde de Parets, Francesc
Juzgado; la regidora de Gent Gran, Maria Gorina; el regidor
Francesc de la Torre; la regidora Gemma Garcia i representants dels grup municipals. El Consell de la Gent Gran
és un òrgan consultiu de participació ciutadana que té per
objectiu canalitzar la participació dels ciutadans majors
de 65 anys de Parets.
La segona sessió plenaria del Consell de la Gent Gran, el 17 de juny, a la Sala Basart de la Cooperativa
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Parets del Vallès celebra el Dia Internacional de l’orgull LGTBI+

Assistents a l’acte a la plaça de la Vila

La lectura del Manifest del Dia Internacional de l’orgull LGTBI+ a càrrec de la regidora de LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina

L’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha afegit aquesta
setmana a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI+.
Ha programat diverses activitats amb motiu de la commemoració de l’esdeveniment del 28 de juny. A la plaça de la
Vila es va celebrar un acte obert al públic que va comptar
amb la lectura del Manifest del Dia Internacional de l’orgull LGTBI+ per part de la regidora de LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, i amb la presència de representants
de l’equip de govern de Parets del Vallès.
La regidora Maria Gorina, va apuntar que “creiem que
encara és necessari avui en dia sortir al carrer, llegir el
manifest i visibilitzar la lluita del col·lectiu. Nosaltres som

aquí per donar suport a la commemoració i a totes les
persones que en algun moment s’han sentit, se senten o
es poden sentir, en el futur, discriminades”.
La celebració, a més, va comptar amb l’actuació del grup
Transpoesia a la plaça de la Vila.
Taller d’empoderament per a joves
Posteriorment, l’Ajuntament acull l’activitat Acció a xarxes
socials, significat nomenclatura LGTBI+, que s’inicia avui
dijous 30 de juny i finalitza d’aquí a un mes, el 30 de juliol.
D’altra banda, el dimecres 29 de juny, a les 18 h, es va fer
un taller d’empoderament per a joves LGTBI+ al Casal de
Joves Cal Jardiner de Parets.

L’actuació de Transpoesia a la plaça de la Vila

Programa de socialització gratuïta i de reutilització dels llibres de secundària
L’Ajuntament de Parets del Vallès va signar, el 15 de juny,
un acord de col·laboració amb els centres educatius de
secundària per iniciar el programa de reutilització dels
llibres de text i projectes d’innovació educativa per al curs
2022-2023. L’acord consisteix en una col·laboració econòmica per part del consistori de 3.000 euros per grup,
de 1r a 4r d’ESO, destinada a la compra i reutilització de
llibres de text, de llibres digitals i de material didàctic o
complementari.
El compromís del programa es va formalitzar entre l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa i
regidora d’Educació, Casandra Garcia, com a representants de l’equip de govern, per una banda; i les AFA i els
representants dels equips directius dels quatre centres
educatius, per l’altra. L’equip de govern referma així els
compromisos adquirits amb la ciutadania i recollits en el
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per estendre el programa
de socialització dels llibres a secundària.
Reunió per la signatura de l’acord de col·laboració per la socialtzació i reutilització dels llibres de text de secundària

Can Rajoler acull el concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música

Concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música de Parets

Parets del Vallès va celebrar, el 9 de juny, al Teatre Can
Rajoler, el concert de fi de curs 2021-2022 de l’Escola
Municipal de Música. L’actuació va comptar amb la participació de les formacions instrumentals i vocals de l’escola,
així com de la macroorquestra, una formació que agrupa
els alumnes i professors de l’escola. Onze professors i una
vuitantena d’alumnes del centre van actuar en el concert
que va constar de dues parts: la primera, centrada en la
interpretació d’un repertori variat de peces modernes i
clàssiques; i la segona, la macroorquestra, un projecte
que ofereix als alumnes l’oportunitat de tocar en el format d’orquestra i que en l’edició d’enguany homenatjava
el compositor grec Vangelis.
Durant el concert hi va haver diferents actuacions, entre
les quals: un duet de bateria, una orquestra de guitarres,
una orquestra de cambra, una actuació de conjunts instrumentals de flautes travesseres i instruments de corda,
combo modern i, finalment, les corals d’infantils, júnior i
d’adults.
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La Diputació visita les obres de millora de l’avinguda de Catalunya
L’acte va estar presidit per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el president de l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona, Pere Pons

Parlament de l’alcalde, Francesc Juzgado

La visita a les obres de l’avinguda de Catalunya, el 16 de juny, a Parets

Una representació de la Diputació de Barcelona va visitar,
el 16 de juny, les obres de millora de la seguretat viària
de l’avinguda de Catalunya. La visita va estar encapçalada
per Francesc Juzgado, alcalde de Parets. Per part de la
Diputació de Barcelona, hi va assistir Pere Pons, president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Vicenç Izquierdo, coordinador en matèria d’Infraestructures; i Jordi Torrents, assessor tècnic de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals. La presentació de les obres
va anar a càrrec de Francesc Juzgado, alcalde i regidor de

Via Pública, que va afirmar que “l’obra és molt important
per a Parets i va començar fa molts anys, d’ençà que es
va aprovar el projecte i s’ha tirat endavant. Avui aquestes
obres són una realitat amb les deu actuacions en què hi
ha hagut de tot: s’han creat illetes per reduir la velocitat,
s’ha connectat una cruïlla perquè sigui molt més segura,
i també hem tingut la incorporació d’un semàfor just al
costat d’un equipament on hi ha molt de trànsit. Totes les
actuacions aporten més seguretat a Parets”.
Pere Pons, president de l’Àrea d’Infraestructures i Espais

Naturals, va explicar que “no és una obra de gran envergadura, però sí molt singular, amb deu actuacions al llarg
de dos quilòmetres amb diferents solucions a les nostres
travesseres.
En una carretera amb un trànsit diari d’uns 6.000 vehicles i, en alguns trams, de fins a 10.000 vehicles, som
capaços de fer que la carretera sigui una travessera urbana i amb un parc urbà que uneix el nucli vell de Parets
amb l’Eixample. En aquests trams hem aconseguit més
seguretat, que és l’objectiu important. Aquesta carretera
estava qualificada com d’alta concentració d’accidents i, a
partir d’això i que l’Ajuntament ha fet de Parets una ciutat
30, farem una bona actuació”. En aquest sentit, s’ha dut
a terme la visita de les obres de l’avinguda de Catalunya,
des del Sot d’en Barriques fins al nou semàfor a la cruïlla
del carrer de la República.

S’aprova l’Ordenança Adhesió a l’ADF La Nou pas endavant del
d e l ’a d m i n i s t r a c i ó Serralada per millorar la projecte de millora del
electrònica
lluita contra els incendis riu Tenes

L’Ajuntament de Parets disposa d’una nova ordenança

Parets passa a formar part de l’ADF La Serralada

L’ACA ha informat favorablement del projecte

L’Ajuntament de Parets disposa, des del 21 de juny, d’una
nova Ordenança reguladora de l’administració electrònica 2022. El consistori va aprovar inicialment, en sessió
plenària extraordinària, l’adaptació de la norma jurídica
a les noves actualitzacions normatives. La proposta va
obtenir 17 vots a favor dels grups municipals PSC, Sumem Esquerres a Parets, Ara Parets ERC, Parets x la República-Junts x Cat i Ciutadans. La regidora d’Innovació i
Participació, Gemma Garcia, va apuntar que “la iniciativa
serveixper adaptar el contingut de l’ordenança a la nova
realitat social i jurídica recollint la importància de la transició cap a les noves tecnologies a l’esfera diària, entre
les quals hi ha les aplicacions mòbils i les xarxes socials.
Aquests mitjans s’han d’incorporar de manera progressiva a les relacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. En
aquest sentit, s’ha revisat l’ordenança vigent, que data
del 2011, per adequar-la a la nova legislació i per donar
cobertura jurídica, amb el compromís de l’Ajuntament de
construir una administració més propera, proactiva, digital i transparent”. La nova ordenança regula la implementació i el desenvolupament de l’Administració electrònica
en l’àmbit del consistori, a través de diferents figures.

L’Ajuntament de Parets passa a formar part de l’Agrupació
de Defensa Forestal (ADF) La Serralada per tal de millorar la prevenció i la lluita contra els incendis forestals al
municipi. L’acord inicial d’adhesió es va formalitzar amb
les votacions a favor de tots els grups polítics municipals
en el Ple extraordinari del 21 de juny.
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, va apuntar que
“es tracta de sotmetre al Ple la proposta del Consorci de
Gallecs per tal que tots els municipis que formen part
de l’organisme estiguin inclosos dins d’una ADF, ja que
Parets no en té una de pròpia per tenir una massa forestal petita. L’adhesió no suposa cap cost econòmic per al
municipi i es fa per cobrir el mapa d’incendis de la nostra
zona”.
Els voluntaris de l’ADF La Serralada duen a terme actuacions de prevenció per minimitzar el perill d’incendi i facilitar les possibles tasques d’extinció a l’espai de Gallecs.
Entre aquestes accions hi ha la inspecció de camins i la
informació del seu estat al Consorci, l’obertura de camins
bloquejats per caigudes d’arbres, l’eliminació de combustible vegetal, el control i detecció de columnes de fum, la
primera intervenció en conats d’incendi.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA - Generalitat de Catalunya) ha informat favorablement del projecte de millora
del riu Tenes, assegurant que és un pla molt detallat, interessant i que fa molt bones aportacions a l’àmbit.
L’equip de govern està satisfet de la bondat del projecte i
del reconeixement de l’ACA, encara més tenint en compte
que aquest organisme sempre és molt rigorós amb els
projectes.
Una carta de l’ACA
D’altra banda, l’ACA ha enviat a l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, una carta en què indica que el projecte
és molt bo per al municipi i per a la conca del riu Tenes,
amb la finalitat de donar suport a la petició que el govern
local ha fet als fons Next Generation per aconseguir finançament.
Rosa Martí, regidora de Medi Ambient, confirma les bones notícies per a Parets i ha indicat que “estem sorpresos que Ara Parets ERC no estigui alineat amb el rigor i
el reconeixement de l’ACA, un organisme governat per
Esquerra Repúblicana de Catalunya. Aquesta formació
política ha presentat a Parets 13 al·legacions al projecte”.
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La Fundació CASSA entrega els premis del concurs de dibuix infantil
El lliurament es va fer a la Sala Cooperativa, el 3 de juny, amb l’alcalde, Francesc Juzgado i la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia
Parets del Vallès va acollir, el 3 de juny, el lliurament de
premis del Concurs de dibuix infantil de la Fundació CASSA a la Sala Serra Cooperativa. L’entrega dels reconeixements va anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Francesc
Juzgado, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i el director general del grup CASSA, Xavier
Cabanillas.
L’alcalde Francesc Juzgado va felicitar els guanyadors i
va destacar la importància dels premis: “Posem en valor
el programa EduCASSA que permet que els alumnes de
les nostres escoles facin activitats lúdiques i creatives i,
al mateix temps, es conscienciïn sobre l’ús responsable i
sostenible de l’aigua. És una activitat que fa més de dues
dècades que es porta a terme i que serveix perquè els
nens i les nenes reflexionin sobre la importància de l’aigua
i el consum que en fem”.

“Serveix perquè els nens i les nenes reflexionin sobre la importància de l’aigua i el consum que en fem”
Un projecte de més de 20 anys
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia,
apunta que “és un projecte d’èxit consolidat al municipi
des de fa 25 anys i així es demostra amb la participació de
400 alumnes. A més, ens serveix per conscienciar-nos del

El lliurament de premis del Concurs de dibuix infantil de la Fundació CASSA, el 3 de juny, a la Sala Serra Cooperativa

consum d’aigua i sobre el bé finit i essencial que és per a
tothom. En aquest sentit, estem contents de la iniciativa i
donem l’enhorabona a totes les guanyadores, aquest any
totes dones, i també a l’escola ACESCO, on cursen els seus
estudis totes les alumnes premiades”.
El primer premi ha estat per a Soraya Rebollo, el segon
per a Uxía Rama, i els accèssits per a Lucía López Montero,
Laia Linde i Lucía López Andrea. Tots les premiades són

alumnes de l’escola ACESCO i tenen l’edat de 12 anys. Els
premis són organitzats anualment per la Fundació CASSA
en el marc del programa educatiu EduCASSA. El programa
educatiu consisteix en un conjunt d’activitats de sensibilització ambiental adaptades a totes les edats, de 3 a 14
anys, amb l’objectiu d’acostar el cicle integral de l’aigua i
fomentar les bones pràctiques en la línia dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Les escoles ACESCO i NS Montserrat celebren la clausura del projecte CuEmE

Solidaritat contra el càncer i en favor dels animals La iniciativa es va dur
a terme amb la participació de 27 alumnes de 5è i 27 de 6è de primària de l’escola
ACESCO que van crear les cooperatives EA5È i STP (Save The Pets).

Beneficis destinats a La lluita d’Arnau El projecte va comptar amb la participació de 52 alumnes de les dues línies de 5è de primària de l’escola NS Montserrat
que van crear les cooperatives OPTEM i HIPERAVIDA.
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Obre les portes Genso, el nou sushi bar de Parets Guanyadors del concurs
de punts de llibre

Parets té un nou establiment de restauració. El 30 de maig, l’equip de govern va visitar el nou esta-

bliment Sushi Bar Genso, situat a l’avinguda d’Espanya, 3.

Century21 Urban presenta les noves instal·lacions

El lliurament de premis del concurs de punts de llibre

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, han presidit el lliurament de
premis del concurs de punts de llibre organitzat per les
biblioteques locals. Els premiats de les quatre categories
han estat: a la blava (de fins a 6 anys), Gal·la Gabriel Martínez; a la vermella (de 7 a 11 anys), Núria Revelles Atalaya; a la verda (de 12 a 16 anys), Adrià Ramírez Robles; i
a la groga (a partir de 17 anys), Alfredo Garcia Lombraña.

El 30è aniversari de
l’empresa Thales

L’agència immobiliària estrena local. Representants de l’equip de govern van assistir a la inauguració de
les noves instal·lacions de l’agència immobiliària Century21 Urban, el 31 de maig, a l’avinguda Catalunya, 118.

La botiga de roba Moda Lourdes s’estrena a Parets

Tot el nou estil a Moda Lourdes. El govern de Parets va assistir, el 7 de juny, a l’obertura de la nova botiga
de roba Moda Lourdes, al carrer Raval, número 5.

Casandra Garcia i Gemma Garcia durant l’acte de Thales

El passat divendres, 10 de juny, la vicealcaldessa de Parets, Casandra Garcia, i la regidora d’Innovació i Noves
Tecnologies, Gemma Garcia, van assistir a un acte a l’empresa Thales, que celebrava el seu 30è aniversari.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, va fer un parlament
sobre els projectes actuals en els quals treballa el municipi i va posar especial èmfasi en la recuperació del riu
Tenes i la nova estació de tren i aparcament d’intercanvi
(Park&Ride). Respecte al projecte del riu Tenes, es va destacar la carta de l’Agència Catalana de l’Aigua, on es felicita
el consistori per aquest pla, que preveu connectar el tram
urbà del municipi amb el polígon Llevant a través d’una
passera. Sobre l’estació de tren es va destacar la connexió
ferroviària que tindrà Parets en el futur i la mobilitat sostenible. Thales és una empresa d’electrònica global amb seu
a Parets que proporciona serveis i sistemes d’informació.
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I TAMBÉ...
Torneig 24 hores de Futbol Sala de Parets

El 16 i 17 de juliol se celebra la 36a edició de les
24 hores de Futbol Sala que organitza Parets x la
República - Junts x Cat. Com cada any, es farà al
pavelló poliesportiu municipal. En total, 16 equips
lluitaran per aconseguir aquest mític torneig.

El sènior femení del CB Parets, a Segona
El sènior femení del CB Parets jugarà la temporada
vinent a 2a Catalana després de quedar en segona
posició a la fase d’ascens. El conjunt paretà està
acabant de perfilar la plantilla per a la campanya
vinent.

El CN Parets aconsegueix bons resultats

L’equip màster del CN Parets va tancar la temporada amb 12 medalles als campionats de Catalunya
Open celebrats a l’Anella Mediterrània de Tarragona. Hugo Parrilla es va proclamar campió de Catalunya de +35 en 200 braça. Sandra Carreras fou
campiona en 400 lliures de categoria +30. La seva
germana, Marta Carreras es va proclamar campiona
en 200 metres lliures. Finalment, Valentín Prados
va ser campió català en 200 metres esquena en
categoria +45. En el Campionat de Catalunya en
categoria aleví, Eric Gandia va quedar quart, i es va
quedar a només 3 dècimes de la medalla de bronze.
En aquest campionat, també hi va ser present Uriel
Rivas.

El CA Parets participa en diversos campionats estatals i catalans

Martí Ullar i Júlia Lahosa van participar en el campionat d’Espanya d’atletisme Sub-18. Els dos atletes van millorar les seves marques. D’altra banda,
Jan Lapuente va quedar quart de Catalunya en
1.000 metres llisos, dins la categoria Sub-10. Va
tenir la mala sort de perdre una sabatilla només
iniciar-se la prova. Tot i el problema, en Jan va córrer una cursa molt bona.

Sau Domènech guanya la Marató de Lles
El paretà Sau Domènech va ser el primer a la distància llarga de Lles de Cerdanya. Era la segona prova
de la X-trail.

El nedador Miguel Luque aconsegueix tres medalles al Mundial de Natació Paralímpica de Madeira
Luque va aconseguir la plata en 50 metres braça en categoria SB3 i dues medalles de bronze
El nedador paretà Miguel Luque va endur-se tres medalles
en el Campionat del Món de Natació Paralímpica que va
celebrar-se del 12 al 18 de juny a Funchal, la capital de
Madeira. Luque va aconseguir, el 12 de juny, la medalla
de plata en 50 metres braça en categoria SB3 amb un
temps de 50.79. Va quedar a 1.91 segons del nedador
italià Efrem Morelli, el guanyador de la medalla d’or.

“És la primera vegada que guanyo
tres medalles en un campionat
mundial”
Luque explica: “Estic molt content dels resultats obtinguts, és la primera vegada que guanyo tres medalles en
un campionat mundial. Va ser un èxit”. El paretà també es
va emportar dues medalles de bronze, el 14 de juny. Una

El nedador Miguel Luque s’emporta tres medalles a Madeira

en els 150 metres estils S4, i una altra en la competició
de relleu 4x50 estils, on participava juntament amb Toni
Ponce, Nahia Zudaire i Marta Fernández.

Rècord de participants i èxit absolut a la 8a edició
del torneig Triple La Caixa Parets
La 8a edició del torneig de bàsquet Triple La Caixa Parets
es va disputar amb rècord de participants al pavelló municipal Joaquim Rodríguez de Parets del Vallès, els dies
4 i 5 de juny. Va acollir setze equips de tota la península.
La competició estava organitzada per l’Associació Triple
de Parets i consistia en un torneig de bàsquet per a persones amb diversitat funcional. El guanyador de l’edició
d’enguany va ser l’equip CE Màgics de Barcelona.
Van participar-hi equips de tota la província: el Vila Montornès Specials, l’Acidh Barcelona, el CBT-Solc, el CE Màgics Barcelona, el FEM Mataró, l’Encert Barcelona, l’Andi
Sabadell; el Club Pingüí Terrassa, el CE Llamps Barcelona, el Sedis Airam i el Triple Parets. A més a més, hi van
participar quatre equips de fora de Catalunya: l’Hazsten
Kirola, del País Basc; l’Asindown, de València; l’Asprona,
de Castella i Lleó i el Fedding Getafe, de Madrid. Entre les
activitats que es van organitzar durant l’esdeveniment hi
va haver uns “all-stars” entre una selecció de jugadors

La 8a edició del torneig de bàsquet Triple La Caixa Parets

de diferents conferències i la participació de jugadors i
jugadores de bàsquet professional que van actuar com a
padrins de l’esdeveniment. A més, es va fer un concurs de
tir two ball per a tots els participants.

Es disputa el Torneig Jesús Èxit d’assistència en el
de la Torre del FS Parets
Memorial Josep Seguer

El CB Parets celebra el 90è
aniversari amb un 3x3

L’entrega dels Premis Fidel a uns Colors

El Memorial Josep Seguer al camp de futbol municipal

Un moment del 3x3 per celebrar el 90è aniversari del club

El Torneig Jesús de la Torre del Futbol Sala Parets va tenir
lloc l’11 de juny, al Pavelló Joaquim Rodríguez de Parets
del Vallès. Els equips de futbol sala de la vila van jugar
contra diferents rivals, com el CN Caldes, el C de Mataró,
el FS Santa Coloma o el Llagostense.
A més, el mateix dia al vespre, es van entregar els premis
‘Fidel a uns Colors’, que recompensa la fidelitat al club de
futbol sala amb premis als jugadors que porten 5, 10 i 15
anys que són al club. Enguany, han guardonat 18 jugadors
que compleixen 5 anys a l’entitat i 7 que n’han complert
10. El president del club, Xavi Prat, va afirmar que “a grans
trets, ha estat una temporada molt bona”.
D’altra banda, el 2 de juliol hi haurà una nova edició del
Torneig 12 hores de futbol sala femení.

Parets del Vallès va celebrar una nova edició del Memorial
Josep Seguer al camp de futbol municipal, que porta el
mateix nom, els dies 11 i 12 de juny. La jornada va comptar amb una competició de futbol de 10 equips de categoria cadet de Primera Divisió. Hi va assistir Montse Seguer,
filla de l’exjugador del FC Barcelona i ciutadà il·lustre de
Parets, Josep Seguer Sans.
Es van donar els trofeus següents: guanyador, a l’equip
de futbol Sant Cugat FC; finalista, al CF Badalona; millor
porter, a Arnau Gavaldà; màxim golejador, a Pol Rovira i,
finalment, millor jugador, a Marc Castro. El Memorial Josep Seguer està organitzat per la Penya Blaugrana Parets
i el CF Parets, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Parets del Vallès.

El Club de Bàsquet Parets va organitzar, el 18 de juny, un
3x3 per celebrar el 90è aniversari de l’entitat esportiva
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. La jornada
va coincidir amb la cloenda de la temporada i també va
incloure una paella popular per als participants. El 3x3 va
comptar amb la participació d’uns 230 jugadors, repartits
entre 63 equips de diferents categories que van jugar 140
partits. El club va destacar l’alta participació de la gent de
Parets i de fora del municipi i va entregar samarretes commemoratives de l’aniversari de l’entitat. L’acte va comptar
amb la representació de l’equip de govern de l’Ajuntament
de Parets i va finalitzar amb el lliurament de medalles als
participants. Al final dels partits, hi va haver una paella
popular a la qual van assistir un total de 200 persones.
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Campionat de Barcelona El primer equip del Club d’Handbol es proclama
de patinatge artístic
campió de lliga i aconsegueix l’ascens de categoria
L’equip va derrotar l’Esplugues B amb un resultat de 25 a 22, el 5 de juny, al pavelló de Parets

El Campionat de Barcelona cadet i juvenil de patinatge artístic

Parets del Vallès va acollir el Campionat de Barcelona
cadet i juvenil de patinatge artístic, els dies 28 i 29
de maig, al poliesportiu municipal. L’esdeveniment va
comptar amb l’entrega de premis del Campionat que va
anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado; la
vicealcaldessa, Casandra Garcia i el segon tinent d’alcalde,
Francesc de la Torre. Les classificacions de la categoria de
cadet femení van ser: en 1a posició, Johanna Solvas, del
Club Patí Parets; en 2a posició, Maria Escalante, del Club
Patí Parets; en 3a posició, Paula Roman, del CP Ripollet.
Cal destacar la 5a posició d’Ivet Ashurts, del Club Patí
Parets. Al cadet masculí, el 1r classificat va ser Lluís
Gámez, del CPA Sant Vicenç de Montalt. El 2n classificat
va ser Xavier Cañada del CPA Ripollet i el 3r, Martín Navarro
del CP Polinyà. Pel que fa a la categoria juvenil femení, les
que van aconseguir classificar-se van ser: en 1a posició,
Africa Valiente, del Club Patí Ripollet; en 2a posició, Laura
Solè, del Club Patí Parets; en 3a posició, Laura Gomez, del
PAP Palau. Ivet Urbano, del Club Patí Parets, va quedar en
9a posició de la categoria. Al juvenil masculí, el 1r va ser
Ferran Clavero, del CP Sant Quirze, el 2n, Ruben Quintero
del CPA Ripollet, i el 3r, David Cerezo, del CPA Ripollet. A
més, totes les patinadores paretanes es van classificar per
al Campionat de Catalunya de patinatge artístic.

El primer equip del Club d’Handbol Parets és campió de 1a Catalana i acomiada el jugador Axel Serra

El primer equip del Club d’Handbol Parets es va proclamar
campió de 1a Catalana i va aconseguir l’ascens de categoria a la Lliga Catalana, el 5 de juny, al pavelló municipal
Joaquim Rodriguez de Parets del Vallès amb la graderia
plena i una afició totalment entregada a l’equip. L’equip
paretà va aconseguir la victòria contra l’Esplugues B, amb
un resultat de 25 a 22.
Al final del partit es va celebrar també el comiat al jugador
Axel Serra, que va deixar l’equip després de molts anys

jugant-hi. Pel que fa a la temporada del club, també cal
destacar la feina de l’entrenador, Josep Manel Herrero,

El club es va proclamar campió aconseguint l’ascens a la Lliga Catalana
que enguany ha tornat a la disciplina de l’entitat i ha aconseguit bons resultat i la victòria a la lliga.
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“Soc una enamorada de la política local, és la més propera, la que fa que
vegis més ràpidament les millores”
D’on sorgeix el teu interès per la política?
A casa tenim impremta i encara recordo aquelles campanyes electorals on els nervis i la
il·lusió s’encomanaven. Allà coincidien tots els partits polítics, tots amb idees diferents,
però sense cap mena de dubte, amb una voluntat única, la de voler el millor per al poble
i els seus conciutadans.No recordo el dia que vaig contemplar la possibilitat de pertànyer
a una llista, però sí la primera vegada que m’ho van oferir; no era el moment, i així ho vaig
expressar. La meva passió i implicació pels assumptes de poble m’ha permès estar en
diverses associacions, una experiència molt enriquidora i gratificant. Així doncs, estar a
primera línia de la política local, suposo que era la meva evolució natural.
En quin projecte t’ha fet més il·lusió participar?
Sempre he tingut clar que si em ficava en política era per fer i canviar coses.
Les meves àrees són precisament de gestió del dia a dia. I la bona gestió d’un ajuntament
és molt important per fer valer la feina tant dels treballadors com del govern. No hem
d’oblidar que gestionem diners públics i hem vetllat per redistribuir-los de la millor manera possible i la més efectiva, per això són necessaris uns pressupostos ben treballats i
unes ordenances fiscals que ens dotin dels recursos necessaris. Aquest projecte, no només m’il·lusiona, sinó que m’esperona a seguir treballant en aquesta línia. L’Ajuntament
de Parets del Vallès sempre s’ha caracteritzat per la bona gestió de la seva economia.
Pertànyer a un partit que ha estat durant tant de temps al govern, que coneix perfectament el funcionament del consistori i amb experiència provada, et dona molta tranquillitat. Soc una persona positiva i optimista, que posa tota la seva passió en el que fa, i
tot m’ho prenc amb molta responsabilitat. Estic envoltada d’un gran equip de persones.
Fa poc s’han fet les primeres trobades del Cafè Comerç, quina valoració en fas?
Vàrem començar aquesta ronda de contactes amb l’objectiu de crear un espai de debat
i reflexió, un lloc on posar en comú les necessitats del nostre comerç, precisament de la
mà d’ells, els protagonistes. Fins ara hem fet dues sessions, la primera era una presa de
contacte, una primera cita amb el se,ctor, on vam recollir totes les necessitats actuals
que té aquest àmbit. Crec que és molt important partir d’un punt i identificar cap a on
volem anar. I fer-ho de bracet. En aquest primer Cafè Comerç amb l’alcalde, es van posar
damunt de la taula tota una sèrie de reivindicacions i propostes que nosaltres vàrem

“És molt gratiﬁcant poder ajudar, i ser
l’altaveu dels meus veïns i veïnes”
recollir per anar treballant.
Una de les necessitats detectades és la de tenir una associació de comerciants que aglutini una veu comuna, amb l’objectiu de remar en el mateix sentit. Estem aquí per ajudar
i dotar de recursos perquè això sigui una realitat, com més aviat millor. Ens trobaran
sempre, de la mà, donant suport i escoltant-los. Per aquest motiu, la segona sessió va
ser monotemàtica per parlar de l’associacionisme comercial i la importància de treballar
en xarxa per innovar i progressar.
N’hi ha més de programades?
Puc avançar que la propera trobada estarà dirigida a donar tota la informació per a la
implementació del Kit Digital i la digitalització dels negocis, tan necessària avui dia.
Creiem que és molt important un pas endavant en aquest sentit, no volem que ningú
es quedi enrere i posarem tots els nostres esforços perquè la informació i les ajudes
arribin a tothom.

“Les regidories de barri ens donen l’oportunitat d’estar a prop de la ciutadania”
Com a regidora dels barris Can Butjosa, Salut i Riera Seca, quins temes has hagut
de tractar?
Les regidories de barri ens donen l’oportunitat d’estar a prop de la ciutadania, de veure
els problemes reals i quotidians dels veïns i veïnes dels nostres barris i d’atendre’ls
en primera persona, una atenció “a la carta”, diríem. Tinc el costum de passejar pels
carrers del barri i anar in situ al conflicte, al final acabem fent rotlle a part amb la resta
dels veïns i aportant idees i experiències, és molt gratificant poder ajudar, i ser l’altaveu
dels meus veïns i veïnes. Pel que fa al meu barri, els problemes més reiteratius són les
arrels dels arbres i les voreres. És un tema recurrent i una reivindicació històrica. De fet,
enguany ja hem destinat diners per anar millorant demandes com aquestes, heretades
de fa molts anys.
En quin projecte esteu o heu estat treballant recentment?
La Regidoria de Comerç em dona l’oportunitat d’aportar tota la meva experiència en
aquest camp, el del comerç de proximitat. El comerç local s’ha de cuidar, s’ha de valorar
i fins i tot, s’ha d’empoderar. Són veïnes, veïns, amics, persones que coneixen i en les

O’hara Valdivia (PSC-CP)
Regidora d’Economia i Hisenda;
Serveis Generals; Recursos Humans;
Comerç; i Consum
Sobre l’O’hara:

Nascuda a Sabadell el 29 de setembre de 1974. És gerent de l’empresa Gráficas Rojas
SL. Ha cursat estudis Empresarials a l’UAB de Sabadell i un Post Grau en Protocol,
Turisme de Negoci i Organització d’Esdeveniments a l’Escola Superior de Turisme
de Barcelona.
quals dipositem la nostra confiança, construïm comunitat, donen vida als nostres carrers,
ens coneixen i els coneixem, són emprenedors que han apostat per nosaltres i els hem
de tornar el seu esforç. Des de la Regidoria de Comerç, estem treballant en un Pla propi
comú, una aposta ferma pel nostre comerç local i que, ben aviat, es veurà materialitzat
en diverses fires que ja estem preparant per a aquest any.
Com valores la resposta dels habitants, i el municipi en el seu conjunt, per afrontar
els reptes que ha plantejat la situació sanitària que hem viscut?
Crec que no estava a la ment de ningú viure una pandèmia mundial, ni en els nostres pitjors
malsons podíem preveure una situació com aquesta i que, a més a més, perdurés tant
en el temps. A banda de tot el que va provocar l’estat d’alarma com a tal, la recuperació
i reconstrucció social i econòmica encara perdura, i sembla que encara no hem sortit
d’aquesta crisi i tots els indicadors ja ens diuen que entrem en una altra. Però contra les
adversitats, la ciutadania ha demostrat que respon, que se solidaritza, i treu el millor de
si. Ens hem hagut de reinventar i hem treballat la resiliència pel que hem viscut els darrers
anys, evidentment que ens ha deixat tocats, hem perdut persones estimades, oportunitats
i moments viscuts, sobretot el jovent i els infants.
En quin o quins àmbits creus que és més visible la tasca que fan les administracions
per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes?
Soc una enamorada de la política local, és la més propera, aquella en la qual pots veure
més ràpidament les millores, i fa que el teu poble, on viu la teva família i amics, sigui més
amable. Els esforços i la feina feta es materialitzen en actuacions concretes.
El PSC és un partit on les persones són el més important i és per a qui treballem i els qui
ens empenyen a tirar endavant projectes, per millorar el seu dia a dia.
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Nova figura: Dietista – Nutricionista a l’Atenció Primària i Comunitària
L’alimentació té un paper transcendental en la salut de les persones i en la seva qualitat de vida. Darrerament, el
Departament de Salut ha posat en marxa un programa que incorpora professionals dietistes-nutricionistes (DN)
als equips d’atenció primària.
La incorporació d’aquesta nova figura a l’atenció primària s’adreça a prevenir i tractar problemes associats a una
mala alimentació. I ho fa mitjançant la promoció d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles i d’una alimentació
adaptada a les condicions particulars de risc, malaltia o de recursos socioeconòmics.
Quin paper tindrà?
Al CAP Parets comptem amb aquesta incorporació des de fa dos mesos. Les tasques de la DN són diverses:
• Donar suport a professionals de l’equip responent interconsultes.
• Impartir educació nutricional de manera grupal a persones que han estat derivades pel seu professional de
medicina o d’infermeria.
• Excepcionalment, en casos complexos i amb necessitats molt específiques, pot ser necessari que faci una atenció
individual a la consulta, però sempre sota derivació de professionals del CAP, amb una valoració prèvia del cas. En
aquest sentit, els DN no tenen cap població assignada i no se’ls pot demanar cap cita directament.
L’objectiu és poder avançar en l’apoderament de les persones en l’autocura, treballant perquè adquireixin uns
hàbits d’alimentació adequats i un estil de vida saludable basat en l’evidència científica més actual.

L’Agència Catalana del Consum ens recorda que el
phishing o pesca de contrasenyes és una pràctica
fraudulenta a Internet, mitjançant la qual s’utilitza
un correu electrònic trampa o un missatge de text
SMS, per aconseguir dades personals i confidencials
i fer-ne un ús fraudulent.
Si rebeu missatges electrònics o SMS que us semblin
sospitosos:
• No els obriu, elimineu-los directament.
• Desconfieu-ne encara que imitin el logotip, les senyes d’identitat o la signatura de l’entitat bancària.
• No els contesteu ni davant de regals, promocions,
urgències ni amenaces de bloquejar-vos el compte.
• No faciliteu les vostres dades privades d’accés als
serveis bancaris.
• Si inclouen enllaços o formularis adjunts, no els
obriu ni els empleneu.
• Podeu identificar una pàgina web segura si l’adreça canvia d’http a https (indicatiu de servidor segur).
A més, a la barra d’adreces hi apareix un cadenat
tancat.
• És recomanable que instal·leu un programa de
protecció en els vostres dispositius.
• Si considereu que heu estat víctima d’un presumpte delicte informàtic, denuncieu-ho en una
comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Com s’ha de reclamar
Podeu adreçar una reclamació al Servei d’Atenció al
Client de l’entitat financera –o Defensor del Client,
si en té –, per operacions no autoritzades i manca
de custòdia per part de l’entitat. Podeu fer-ho amb
el full oficial de reclamació o trucant al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions, tot demanant
el número de referència corresponent a la vostra
reclamació.
Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta,
o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb
el Servei de Consum i Atenció Ciutadana (SCAC) de
l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Vetllant per la comunitat
El CAP de Parets del Vallès ja té una gran experiència en treball comunitari. I aquesta nova figura, juntament amb la
referent de benestar emocional comunitari, s’ha incorporat per continuar sumant i enriquint aquesta labor sanitària
cada cop més potenciada pels seus bons resultats sobre la salut de la població.
Durant l’any es començaran a realitzar diferents intervencions de salut en funció de les necessitats reals i actuals de
salut de la població. Molt especialment, es treballarà en l’àmbit de l’obesitat infantil i a poder potenciar l’educació
nutricional per promoure uns hàbits saludables que permetin incidir de manera positiva i saludable en l’alimentació
familiar. I seguirem promovent la dieta mediterrània i la pràctica d’activitat física i mental regular, potenciant una
vida social activa, aconsellant l’eliminació d’hàbits tòxics com el consum d’alcohol i tabac, donant eines per evitar
l’estrès i millorar el benestar emocional, i fomentant uns bons hàbits de son per al descans necessari del cos.

OFICINA DE CATALÀ

Sergi Cercós

S’allarga el termini per fer propostes per al Pacte Nacional per la Llengua
Finalment, el període per acceptar aportacions es tancarà el 16 de
setembre
El divendres 16 de setembre, el Departament de Cultura tancarà el
termini per presentar propostes en el context del procés participatiu
del Pacte Nacional per la Llengua que es va obrir a l’abril. El procés va
avançant i a hores d’ara ja s’han rebut més de 120 aportacions que,
juntament amb les que arribin en els pròxims mesos, serviran de base
per a la discussió política i l’acord parlamentari que tindrà lloc a la tardor.
La prolongació del termini des de finals de juny fins a mitjan setembre
facilitarà que les entitats puguin fer més propostes col·lectives, organitzar noves sessions de proximitat i que els ciutadans puguin enviar més
propostes individuals al portal de Participació ciutadana.
La convocatòria del procés participatiu per part del Govern pretén recollir totes les sensibilitats i propostes de tots els àmbits per impulsar
l’ús del català i reforçar-lo institucionalment. Per fer arribar el debat a
tots els sectors, la Secretaria de Política Lingüística ha organitzat 12
sessions deliberatives i presentacions a 15 ciutats d’arreu del país. A
més, entitats de diversos àmbits han respost la crida governamental i
ja s’han organitzat més d’una vintena d’actes de proximitat per debatre
i formular propostes.
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“Venir a Parets és venir a casa meva”
Primer de tot, com estàs, Joan?
Estic molt bé, amb la il·lusió de sempre i molt content de venir aquí. A Can Rajoler m’hi sento com a casa
meva, vam inaugurar-lo en Paco Morán i jo fa 25 anys i hi he vingut pràcticament cada any. Venir a Parets
és venir a casa meva i, si un dia no puc venir, ho trobaré a faltar.
Recordes la inauguració de fa 25 anys?
Sí, me’n recordo. Erem en Paco Morán i jo, vam fer el discurs i hi havia els gegants i aleshores em vaig
informar sobre què havia estat Can Rajoler i després ja es va convertir en aquesta sala magnífica de
cultura, de distreure, de lleure; és un lloc magnífic.
Fa uns mesos vas venir a fer Master Xof, com va anar?
Va anar molt bé. Vam tenir molt d’èxit, però allà on anem amb aquesta obra la gent s’ho passa bé, potser
és una de les funcions que més ha rigut la gent amb mi. Estic pràcticament sol, vaig donant veu a tota
una sèrie de coses i el públic entra en el joc i cuinem un dinar o un sopar extraordinari. Hem estat un
parell de mesos al teatre i estarem de gira fins a finals d’any. I a tot arreu agrada moltíssim. Passar-s’ho
bé ja és un fet, però, a vegades, amb això que et fas gran, penses que potser ja no riuran tant, però riuen
més que en l’anterior.
Quins projectes tens?
Tinc projectes amb en Joel Joan i en Claramunt, que van escriure El pare de la núvia, i estan escrivint una
comèdia de la qual no en puc dir gaire, però tothom afirma que serà extraordinària, que és divertidíssima.
I jo tinc la il·lusió d’una temporada més, un any més.
Faràs el pregó d’enguany.
Ja vaig fer un pregó fa 25 anys amb en Paco Morán i aleshores, tant ell com jo, vam estar buscant informació de la vila, però sobretot ha de ser un pregó de festa, de rialla. Hem passat uns anys difícils i tenim
l’obligació de passar-ho bé, de fer una festa divertida on tothom hi pugui entrar. I aquesta és la idea que
tinc, remarcant aquestes cosetes de la vila.

Joan Pera
És un actor català de cinema i teatre. També treballa com a director i actor
de doblatge. Ha treballat tota la seva vida per a l’espectacle i gairebé sempre dintre del gènere de la comèdia. Entre els seus èxits, destaca la seva interpretació a la comèdia L’estranya parella, amb l’actor andalús Paco Morán.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?
La comunicació i la proximitat, voler que la gent sigui feliç, que s’ho passi bé, però això és també una
actitud de vida. Jo sempre he intentat que el meu entorn s’ho passi bé, no suporto els drames ni les
penes i busques sempre aquest punt d’alegria. Quan surto a un escenari m’agrada dir-li a la gent que
soc com ells, tinc els mateixos problemes, però hi ha d’haver una actitud de somriure, d’alegria, del fet
que ens en sortirem i tot anirà bé. Encara riurem i encara serem feliços.

Diumenge 10 juliol

juliol 2022

/ Plaça Espanya
19 h Animació infantil Marremangu a càrrec de Pep
Callau i els Pepsicolen.

Divendres 15 juliol

/ Plaça Dr. Trueta

20.30 h Actuació de l’Associació
PROdansa. Tot seguit botifarrada

dissabte 2 juliol

/ Parc Can Berenguer

De 18 a 21 h Megaparc infantil
d’aigua) i Splash Slide al carrer Monistrol.
Venda de vals de la Festa Major Solidària.
Col·laboració: Fira d’Atraccions de Parets

diumenge 3 juliol

/ Plaça Espanya
:
20 h
Jack ‘Chakataga’ Tarradellas (rumba catalana).
Col·laboració: AMACAT

Dissabte 9 juliol

a les 22 h, cinema a la fresca
amb la projecció de la pel·lícula
.

Dissabte 16 juliol / Plaça Dr. Trueta
21.30 h Cremem l’Eixample! a càrrec de Diables Parets
pel c. Fra Francesc d’Eiximenis.
22.30 h
a
càrrec de Balahits, amb servei de
bar i entrepans a càrrec de la
Comissió de Festes.

/ Plaça Dr. Trueta

:
20.15 h
Cocoband (rock clàssic), Lullaby (pop rock)
i Juego de Damas (versions pop rock), amb
servei de bar a càrrec de la Comissió de Festes.

Balahits

