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‘Posa’t guap@’, 
nova iniciativa 
pel comerç local

S’inaugura la 
temporada 
d’espectacles

Pàg. 7 Pàg. 11 Pàg. 21

Cursa Popular 
i Marxa Parets-
Montserrat

El municipi commemora la Diada Nacional de Catalunya
Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d’actes que 
es van iniciar el 10 de setembre i van fi nalitzar l’11 de setembre, a la plaça de la Vila i a la 
plaça dels Països Catalans, respectivament. Pàg. 6

Se celebren les 50es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya 
L’espectacle va incloure actuacions de la colla del Ball de Gitanes de Parets, del grup in-
ternacional de Bulgària Folk Dance Ensemble Detelini, dels Diables de Parets, de la Colla 
de Gegants, dels Grallers i Bestiari de Parets i dels Manyacs de Parets. Pàg. 5

Parets del Vallès va celebrar la sessió inaugural del curs escolar 2022-2023 a la Sala Basart Cooperativa, adreçada a tots els professionals de l’ensenyament del mu-
nicipi. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, la inspectora 
d’educació, Noemí Fernàndez, la Doctora en Ciències de l’Educació i psicopedagoga feminista, Mirta Lojo, i més de 150 professionals del sector que van acudir a la 
sessió. D’altra banda, l’Institut Torre de Malla va entregar els premis anuals a l’excel·lència educativa a la Sala Basart de la Cooperativa on enguany s’ha reconegut 
la tasca educativa de 77 alumnes del curs 2021-2022. Pàg. 3

L’alumnat i centres educatius de Parets inicien el nou curs escolar 

Entrevistem Lucio Gat President de l’ONG Youbari
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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 
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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
Ofi cina de Català
93 573 98 00

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

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

VO
LU

M
IN

O
SO

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

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

Cal trucar abans al
93 573 88 88 

APUNTA’TL’ALTAVEU

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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

FACIS EL QUE FACIS…

Hi havia una vegada, en un petit poble, un noi que es deia 
Pau. En Pau era un nen normal: li agradava Star Wars, el 
futbol, els cotxes i jugar a la consola.
Allà també hi vivia l’Elena, que era companya de classe 
d’en Pau. Feia vida normal: anava a l’escola, parlava amb 
les amigues i passejava amb els pares.
Tots dos vivien la rutina diaria: escola, casa, escola, ex-
traescolar i casa. Però no pensàven igual, ja que un dia 
l’Elena va decidir anar a jugar a futbol amb els nois al  pati, 
i provar alguna cosa nova, els nois no li passaven la pilota, 
però ella sempre la perseguia amunt i avall. A l’Elena li 
va agradar el futbol. Així que cada dia a l’hora del pati es 
posava a jugar, encara que no la tinguessin en compte, ella 
era allà. I un bon dia, li va arribar una boníssima oportu-
nitat… VA MARCAR UN GOL!!!
Des d’aquell dia, els nois sempre la buscaven per passar-li 
la pilota, i les noies van acceptar-la com era en realitat, i 
ara sempre l’animaven des de les grades.
Ara ella feia el que li agradava fer, jugar a futbol, com en 
Pau.
Facis el que facis a la vida sempre hi haurà gent que et 
critiqui, així que fés el que de veritat vulgui el teu cor.

Hugo Royo Marín

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

OCTUBRE 2022
Diumenge 2 octubre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: L’oreneta.

Dilluns 3 octubre
-De 10 a 12 h, a l’espai Parets amb flors, cantonada carrers de Mercè 
Rodoreda i Montserrat Roig, inici de la temporada Parets amb flors. 

Dimarts 4 octubre
-A les 17.30 h, a la Biblioteca de Can Rajoler, Story time: Where’s Spot, 
a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 5 octubre
-De 17 a 21 h, a la Sala Serra Cooperativa, acapte de sang. Organització: 
banc de Sang i Teixits.
-A les 17.30 h,  a la Biblioteca de Can Rajoler, Club de lectura infantil, a 
càrrec d’Anna Pallarès. 
-A les 18.30 h  a la Biblioteca de Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la El carrer de les camèlies de Mercè Rodo-
reda, a càrrec de José Luís Ibáñez. 

Dijous 6 octubre
-De 17 a 18.15 h, al Casal Sant Jordi, taller del cicle de l’Escola de Cui-
dadors: Acompanyament emocional i bon tracte. Organització: Fundació 
La Caixa de l’Escola de Cuidadors. Col·laboració: Casals Municipals de 
Gent Gran. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte amb Nerea Anri.

Divendres 7 octubre
-De 10.30 a 12 h, al Casal Ca n’Oms, taller Evoca: tècniques per a una 
memòria saludable. Organització: Casals municipals de gent gran. Col-
laboració: AMACAT. 
-A les 11 h, visita guiada a l’antiga factoria Tipel, dins de les Jornades 
Europees del Patrimoni. 
-A les 20 h, a l’Observatori Astronòmic Josep Mauri, sessió d’astronomia 
per a adults, amb l’audiovisual ‘Les imatges del telescopi James Webb’ 
i observació de la Lluna, Júpiter i Saturn. 

Dissabte 8 octubre
-A les 11 h, visita guiada pel recorregut des de la plaça de la Vila fi ns al 
Forn, dins de les Jornades Europees del Patrimoni. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: Lago, a càrrec 
de Miguel Lago. 

Diumenge 9 octubre
-A les 9 h, a les pistes municipals d’atletisme, sortida de La Cursa 2022. 
Informació i inscripcions: www.caparets.com. Organització: Club Atle-
tisme Parets. Col·laboració: Ajuntament de Parets. 
-A les 10 h, al parc del Sot d’en Barriques, sortida per a l’observació d’aus 
per Gallecs, dins del Dia Internacional de les Aus. 
-D’11 a 20 h, al parc del Sot d’en Barriques, Posa’t guap@!
-A les 11 h, visita guiada a la Torre Cellers, dins de les Jornades Europees 
del Patrimoni. 

-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Baobab, a càrrec 
de la Cia. La Pera Llimonera. Organització: Rialles Parets.

Dilluns 10 d’octubre 
-Dia de la Salut Mental: a les 11 h, programes de ràdio a RAP 107 sobre 
la temàtica i a les 12.15 h, a la plaça de la Vila, lectura del manifest 
institucional. Organització: Ajuntament de Parets
-A les 18.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 11 octubre
-A les 18.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes amb Mercè 
Martínez. 

Dijous 13 octubre
-A les 16 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, kàrting. 
-De 17 a 18.15 h, al Casal Sant Jordi, taller del cicle de l’Escola de Cui-
dadors: Confort físic. Organització: Fundació La Caixa de l’Escola de 
Cuidadors. Col·laboració: Casals Municipals de Gent Gran.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte amb Mercè Mar-
tínez.

Divendres 14 octubre
-Del 14 d’octubre a l’1 de novembre, a la sala d’exposicions Can Rajoler, 
exposició ’15 anys acollint i compartint’. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel·lícula Sis dies cor-
rents, de Neus Ballús, dins del cicle La mirada dels altres. 

Dissabte 15 octubre
-A les 6 h, sortida de la caminada Montserrat-Parets. Organització: Cen-
tre Excursionista Parets.

Diumenge 16 octubre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle musical Historias ex-
traordinarias, a càrrec de Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón. 

Dimarts 18 d’octubre
-A les 17.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Bibliolab: Ferides de pel-
lícula, a càrrec d’El Taller. 

Dimecres 19 octubre
-A les 18.30 h  a la Biblioteca de Can Rajoler, Descobreix l’art: Cultura i 
frau en l’art, a càrrec d’Iris Paris. 

Dijous 20 octubre
-De 17 a 18.15 h, al Casal Sant Jordi, taller del cicle de l’Escola de Cui-
dadors: Parlem sobre el dol. Organització: Fundació La Caixa de l’Escola 
de Cuidadors. Col·laboració: Casals Municipals de Gent Gran
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte amb Gemma 
G. Vilardell.

Divendres 21 octubre
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel·lícula Historia de 
amor y deseo, de Leyla Bouzid, dins del cicle La mirada dels altres. 
-A les 18 h, a Cal Jardiner, «Coneix la viola de roda: 
un instrument medieval».

EQUIP DE GOVERN
PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde. Relacions Institu-
cionals; Recursos Humans i 
Promoció de la Vila.
Francesc de la Torre Escobar
2n tinent d’alcaldia.
Regidor de Seguretat Ciutadana; 
Cultura; Vía Pública; Serveis 
Urbans; 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; Turisme i 
Comerç; i Consum
Laura Lozano Carrasco
Regidora d’Equipaments; 
Benestar Animal; Atenció 
Ciutadana; Igualtat-Feminisme; 
Transparència; i Arxiu
Maria Gorina Mollar 
Regidora de Joventut; Gent 
Gran; Cooperació; i LGTBI-
Transversalitats

Sumem Esquerres a Parets
Casandra Garcia Rodríguez
Vicealcaldessa i 1a tinenta 
d’alcaldia
Regidora d’Educació; 
Comunicació; i Salut
Rosa Martí i Conill
5a tinenta d’alcaldia
Regidora d’Urbanisme; 
Medi Ambient; Habitatge; 
Salubritat Pública; 
i Patrimoni Cultural
Gemma Garcia Galindo
Regidora de Drets Socials;
Innovació i Participació

REGIDORS/ES SENSE
DELEGACIÓ
Ara Parets-ERC
Jordi Seguer Romero
Kènia Domènech Àlvarez
Montserrat Folguera Sans
Carme Herrero Endrino
Joan Martorell Mompart

Parets per la República
Neus Jordà Fernandez

Ciutadans
Manuel Losada Seivane
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L’acte del 7 de setembre a la Sala Basart Cooperativa va estar adreçat a tots els professionals de l’ensenyament del municipi

L’Ajuntament activa el programa de socialització de llibres a secundària

Se celebra la sessió inaugural del curs escolar a la Sala Basart Cooperativa 
L’acte va ser organitzat per l’Ajuntament el passat 7 de setembre i es va adreçar a tots el professionals de l’ensenyament de Parets del Vallès

Parets del Vallès va acollir, el 7 de setembre, la sessió 
inaugural del curs escolar 2022-2023 a la Sala Basart Co-
operativa. L’acte va estar adreçat a tots els professionals 
de l’ensenyament del municipi i va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, 
la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, 
la inspectora d’educació, Noemí Fernàndez, la doctora en 
Ciències de l’Educació i psicopedagoga feminista, Mirta 
Lojo, i més de 150 professionals del sector que van acudir 
a la sessió. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, va desta-
car que “el curs ha començat amb normalitat, hem iniciat 
el curs d’infantil,  primària i secundària, amb la novetat de 
començar-lo abans de les dates habituals. Des del con-
sistori seguim apostant per l’educació, estem al costat de 
les escoles i destaquem que tenim un planter de docents 
al poble que fan una extraordinària tasca amb els nostres 
nens i nenes en edat escolar”. 

“Espais enriquidors”
La vicealcaldessa i la regidora d’Educació, Casandra Gar-
cia, va apuntar que “el curs escolar ha començat molt bé, 
sense incidències, amb normalitat i amb moltes ganes 
després dels últims anys. La ponència de la sessió inau-
gural del curs ha estat una reflexió sobre el feminisme i 
la visió de gènere a les aules que pensem que és una part 
molt important per avançar en la igualtat tan desitjada 
per a tots i totes. Pensem que des de les escoles es pot 
fer molt bona feina i per aquest motiu necessitem que 
tots els professionals estiguin conscienciats i creiem que 
espais d’aquestes característiques són molt enriquidors”. 

Novetats del curs 2022-2023
La sessió inaugural es va iniciar amb un cafè de benvingu-
da i la presentació de l’acte. Tot seguit es va fer la xerrada-
conferència ‘Visibilitzar allò invisible. La justícia s’aprèn en 
les relacions quotidianes, l’aula i el centre com a escena-
ris’, a càrrec de Mirta Lojo, Doctora en Ciències de l’Edu-
cació i psicopedagoga feminista. Entre les novetats més 

destacables del curs 2022-2023 hi ha la posada en marxa 
del programa de socialització  gratuïta i de reutilització 
dels llibres de secundària amb els centres educatius per 
part de l’Ajuntament de Parets. El programa s’ha imple-
mentat enguany a secundària i ja estava en funcionament 
a primària. 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 comple-
mentari.  A més, un altre canvi respecte a l’any passat és 
la gratuïtat de l’escolarització dels nens i nenes de 2 anys 
amb una exempció de la quota del curs que s’ha fet a les 
escoles bressol El Cirerer, La Cuna i El Gargot de Parets.

Lliurament de premis anuals a l’excel·lència de l’Institut Torre de Malla

L’Institut Torre de Malla de Parets del Vallès va fer entre-
ga dels premis anuals a l’excel·lència educativa, el 20 de 
setembre, a la Sala Basart de la Cooperativa. Enguany, 
l’acte va servir per reconèixer l’excel·lència educativa a 
77 alumnes del curs 2021-2022.

El director de l’Institut Torre de Malla, Jesús Paniego, va 
destacar “estem molt contents de celebrar aquest acte. 
En un principi ens costava seleccionar 30 alumnes perquè 
tenim molts estudiants que es mereixen aquest premi pel 
seu esforç, per la seva dedicació i per allò que aporten als 
companys, als professors i a l’Institut”. 
“Enguany són 77, ja que l’AMPA ens va anunciar que ho 
podria subvencionar, i nosaltres n’estem encantats. Al 
fi nal, es tracta d’un acte que és un motiu d’alegria i una 
trobada amb les famílies”, va afegir Paniego. 

El patrocini de l’AMPA
Els guardons que s’atorguen són consensuats per l’equip 
docent i directiu del centre i estan subvencionats parci-
alment per l’AMPA de l’Institut Torre de Malla. L’objectiu 
dels premis és incentivar els estudiants per tal de fomen-

Un dels cursos a qui el centre educatiu paretà va fer entrega dels premis anuals a l’excel·lència educativa 

Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya 
per haver tret una nota superior al 9 a l’examen.

Tots els ensenyaments
L’Institut Torre de Malla imparteix ensenyament obliga-
tori i postobligatori, dins del qual hi ha els batxillerats 
científi c-tecnològic i humanístic-social, els cicles forma-
tius de grau mitjà de gestió administrativa, d’activitats 
comercials i de sistemes microinformàtics i xarxes, el 
cicle formatiu de grau superior d’administració i fi nan-
ces, i el Curs d’Incorporació a Cicles Formatius de Grau 
Superior (CIS).

L’acte, celebrat el 20 de setembre a la Sala Basart de la Cooperativa, va servir per reconèixer la tasca de 77 alumnes durant el curs 2021-2022

tar aquelles actituds i valors positius que acompanyen els 
resultats acadèmics.

A les últimes proves de la selectivitat, dos alumnes de 
l’institut paretà van rebre la Distinció PAU que atorga el 

Aquest any, l’acte dels 
premis anuals a l’excel·lència 

va servir per reconèixer la tasca 
educativa de 77 alumnes 

“Tenim molts estudiants 
que es mereixen aquest premi, 

pel seu esforç, per la seva dedicació, 
i per allò que aporten als companys, 

als professors i 
a l’Institut”
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S’inicien a la vila les 
Jornades Europees de 
Patrimoni

El consistori proposa tres visites guiades, entre elles, una a Torre Cellers

La Impremta-Papereria 
Farrés es mou al carrer 
Sant Antoni

L’Ajuntament de Parets ha preparat tres visites guiades en 
indrets emblemàtics del municipi dins les Jornades Euro-
pees de Patrimoni. La primera ruta serà a les pintures de 
la Tipel i es farà el 7 d’octubre; la segona serà un itinerari 
per la plaça de la Vila, el parc de la Linera, el camí de St. 
Valerià i el Forn, el 8 d’octubre; i, fi nalment, la darrera es 
farà a Torre de Cellers, el 9 d’octubre. 
Les Jornades Europees de Patrimoni estan considerades 
com l’activitat participativa més important d’Europa en 
relació amb el patrimoni cultural. Aquest any 2022, se 
celebren sota el lema Patrimoni sostenible, proposat pel 
Consell d’Europa, i conviden a explorar i reflexionar al vol-
tant de la sostenibilitat del nostre patrimoni. La proposta 
vol fer reflexionar als participants sobre la protecció del 
nostre patrimoni (material, immaterial i natural) i a explo-
rar l’ús dels recursos en relació amb la seva preservació 
en un futur més sostenible, marcat pel canvi climàtic.
Les inscripcions estan obertes fi ns al 3 d’octubre a Can 
Rajoler o bé trucant al telèfon 93 573 98 00. 

L’artista Lluís Navarro 
participa a la primera 
Gala Imaginarte SV

L’obra que es va exposar a la gala amb el seu autor, Lluís Navarro 

El pintor Lluís Navarro, amb el nom artístic de Sito, va 
participar el 16 de setembre a la primera Gala Imaginarte 
SV a l’hotel El Castell de Sant Boi. L’artista va ser un dels 
convidats a participar en la jornada amb un quadre titulat 
Aràbic, on hi ha un cavall representat.
La Gala ImaginArte SV té l’objectiu de facilitar la comuni-
cació entre creadors, artistes, espais d’art i el seu públic 
per promocionar l’art més actual en totes les seves face-
tes i comprèn els estils de pintura, escultura, fotografi a 
i altres arts plàstiques i visuals, així com el disseny de 
moda, alegries i gastronomia d’alta cuina.
A banda de la gala, els organitzadors van entregar els 
guardons Torres García per homenatjar diferents artistes, 
entre els quals el pintor Lluís Navarro, que també va rebre 
un reconeixement.
L’artista Lluís Navarro ha participat en múltiples exposici-
ons i fi res d’art al llarg de la seva trajectòria. L’any passat 
,el pintor va donar un quadre a l’Ajuntament de Parets en 
memòria de Sergi Mingote.

L’equip de govern del consistori a les noves instal·lacions

La Impremta-Papereria Farrés es va traslladar al carrer 
Sant Antoni, 27, el passat 30 d’agost. L’establiment, abans 
del canvi, estava ubicat al carrer Major, 32. Amb motiu de 
l’obertura de les noves instal·lacions, l’equip de govern de 
l’Ajuntament va visitar la botiga.
La Impremta-Papereria Farrés realitza serveis de fotocò-
pies a color i blanc i negre, impressió digital en color, ma-
terial d’ofi cina i escolar, segells de goma, enquadernaci-
ons, consumibles d’informàtica, llibres de text, serigrafi a, 
vinils decoratius a mida i llibres, entre d’altres. 
“Estem molt contents tant per nosaltres com pels clients. 
És més ample, tot està més a mà, ja hi havíem estat i els 
clients ho recorden”, explica la Isabel Farrés, propietà-
ria de l’establiment, i afegeix “a més, és una via de més 
pas de vehicles, la nostra compra és una compra ràpida i 
molts dels clients que tenim venen i necessiten aparcar 
el cotxe”.  
Per a més informació es pot contactar a www.impremta-
papereriafarres.es o al 93 562 35 16. 

La floristeria Tin Ram commemora mig segle des de la seva obertura

L’establiment ha celebrat, aquests dies, l’aniversari dels seus 50 anys de vida a Parets del Vallès

La Floristeria Tin Ram de Parets ha celebrat darrerament 
el seu 50è aniversari. El negoci va voler compartir el seu 
mig segle de vida amb tota la gent que n’ha format part 
durant aquest temps. “Estem molt contents de tots els 
clients que han vingut a celebrar-ho amb nosaltres, grà-
cies a ells estem aquí i hem crescut”, explica la Teresa 
Tintó, actual propietària de la botiga juntament amb la 
seva germana Matilde. 
“Jo tenia 11 anys quan la meva mare va obrir la botiga, 
el recorregut ha sigut molt bonic, va ser ella qui ens va 
encomanar l’estima per les flors, el saber de les plantes 
remeieres i qui ens va donar un ofi ci en el qual fas con-
tenta la gent”, afegeix la Teresa. “Hem celebrat que no 

Un dels moments de la celebració del 50è aniversari

tothom arriba als cinquanta anys i tot el que la nostra mare 
ens va ensenyar. Les emocions no s’han d’amagar i això a 
la floristeria ho sabem”. 

Durant els darrers dies la floristeria ha celebrat l’aniver-
sari amb moltes de les persones que els han acompanyat 
durant la trajectòria. L’equip de govern de l’Ajuntament de 

Parets també va acudir a l’establiment per commemorar 
la fi ta al municipi.  
Tin Ram és una floristeria especialitzada en decoració 
floral, és a dir, en l’elaboració de centres de flors, rams, 
bouquets i decoració d’espais. La botiga es troba a l’avin-
guda de Catalunya, 241, i s’hi pot contactar a través dels 
telèfons 93 562 02 75 i 616 944 103, del correu electrònic 
tinram72@gmail.com o del portal web de l’establiment. 

“Jo tenia 11 anys quan la meva 
mare va obrir la botiga i el recorregut 

ha sigut molt bonic”
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Parets acull les 50es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

Parets del Vallès va ser la seu de la 50a edició del festival 
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya (JIF 
de Catalunya) el passat 4 de setembre, a la plaça de la 
Vila. L’espectacle va incloure actuacions de la colla del 
Ball de Gitanes de Parets, del grup internacional de Bulgà-
ria Folk Dance Ensemble Detelini, dels Diables de Parets, 
de la Colla de Gegants, dels Grallers i Bestiari de Parets i 
dels Manyacs de Parets. L’acte va estar organitzat per la 
Colla de Ball de Gitanes de Parets i per l’Associació per 
la Difusió del Folklore (Adifolk) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va apuntar “és una 
celebració doblement especial, ja que la nostra colla de 
Ball de Gitanes ha participat aquest estiu en el 34è Fes-
tival Internacional de Folklore a Elvas, a Portugal, i també 
a les 50es Jornades Internacional Folklòriques de Cata-
lunya que han tingut lloc al nostre municipi. Que Parets 
sigui un dels municipis escollits per celebrar el festival és 
molt important, de la mateixa forma que ho és la tasca 
que fa la colla del Ball de Gitanes per mantenir les tradi-
cions populars i la cultura catalana i paretana, així com 
ho fan les colles de Diables, Manyacs i Gegants, Grallers 
i Bestiari de Parets”. 
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, va destacar 
“ha estat un dia molt especial per la cultura a Parets, on 
ha sorgit l’oportunitat, a través de la colla Ball de Gitanes 
per celebrar una trobada internacional. Agraïm la seva 
empenta com a entitat i des del primer moment l’Ajunta-
ment ha estat al seu costat col·laborant per a la celebra-
ció del festival. Ha estat una tarda magnífi ca de cultura 
tradicional popular catalana. Estem molt satisfets de la 
participació de les colles del municipi conjuntament amb 
la colla internacional que ens visita”. 

“Prova pilot en multiculturalitat”
La presidenta de Ball de Gitanes, Margarita Planas, va co-
mentar: “és un dia molt especial perquè ha vingut un grup 
professional que ha viatjat per molts països del món. Que 
vinguin a Parets és un orgull i una responsabilitat molt 
gran. A més, fem una prova pilot en l’àmbit de la multi-
culturalitat i, a banda de les nostres danses, hi barregem 
actuacions de diables, gegants i castellers a més de les 
danses tradicionals de Bulgària”. 
El director del festival JIF de Catalunya, Oriol Ramírez, va 
explicar que “des de l’entitat Adifolk s’organitzen els fes-
tivals de les Jornades Folklòriques i l’Aplec Internacional 
i tenim contacte amb el Ball de Gitanes de Parets. Va ser 
a través seu que vam començar a organitzar la trobada 
al municipi. La idea de portar la cultura de diferents llocs 
del món a Catalunya passa per celebrar els actes en dife-
rents pobles de Catalunya. Enguany, estem molt contents 
perquè és la primera vegada que se celebra el festival a 
Parets i esperem que no sigui l’últim.”

Una de les actuacions del 50a edició del festival Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya el passat 4 de setembre

Actuació del grup internacional de Bulgària Dance Ensemble Detelini

El festival es va fer el 4 de setembre, a la plaça de la Vila, amb actuacions de les colles locals i del grup internacional búlgar Folk Dance Ensemble Detelini

Presents a l’Aplec Internacional de Portugal

La Colla Ball de Gitanes de Parets va participar a l’Aplec Internacional d’Adifolk a Elvas, 
Portugal, el passat 26, 27 i 28 d’agost. La colla paretana va ser una de les colles convidades per repre-
sentar la cultura catalana a les jornades. En total, van viatjar-hi 20 balladors de la colla que el primer dia, el 26 
d’agost, van ser rebuts i presentats amb la resta de participants en l’aplec. L’endemà va fer-se una cercavila pel 
barri antic d’Elvas i balls de festa durant el dia. El darrer dia, el grup paretà va tornar a actuar a l’acte de cloenda.  
La presidenta de la Colla Ball de Gitanes Parets, Margarita Planas, va explicar en una entrevista a RAP107: “Estem 
molt emocionats d’haver-hi pogut anar i encara ho hem estat més en tornar i veure la cultura tan rica que tenim a 
Catalunya, de la qual no en som conscients. A més, també volem fer un agraïment al poble d’Elvas per l’acollida 
que ens van fer”. 

El festival de divulgació folklòrica JIF de Catalunya, que 
va acollir Parets del Vallès, és un festival on es conviden 
grups de dansa tradicionals d’altres països i que enguany 
commemora el 50è aniversari de la seva primera edició. 

Els anys 70 i 80 
El festival va néixer l’any 1972, a Barcelona, sota el lema 
de Les danses dels pobles pel nostre poble. Aleshores, 
tal com passa actualment, grups vinguts d’arreu del món 
alternen les seves actuacions amb grups tradicionals de 

La Colla de Diables Parets, en un dels moments fi nals de l’actuacióLa Colla de Gegants de Parets van prendre part al festival

Catalunya. El conjunt de dansa popular Folk Dance En-
semble Detelini es va establir a Pavel Banya, Bulgària, el 
1989 de la mà de Nedka i Kolio Kavrakov. 

Balladors joves
Actualment, el conjunt compta amb 120 intèrprets d’en-
tre 5 i 28 anys, que canten i ballen un repertori molt ric 
i temperamental. L’actuació està formada per danses de 
les sis regions etnogràfi ques de Bulgària, però principal-
ment de la regió de Tràcia.

La colla dels Manyacs de Parets a la plaça de la Vila durant l’espectacle
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CALIMERO - 5 mesos COCO - 2 anys CUBO - 3 anys EDER - 3 mesos

RYU - 4 anys SABANA - 5 mesos TUNDRA - 5 mesosROBIN - 2 mesos

Parets celebra els actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya 

Parets del Vallès va commemorar la Diada Nacional de 
Catalunya amb un conjunt d’actes que es van iniciar el 10 
de setembre i van fi nalitzar l’endemà, a la plaça de la Vila 
i a la plaça dels Països Catalans, respectivament.
Dos espectacles musicals van dinamitzar la jornada de 
dissabte  a la plaça de la Vila. Primer va ser el concert 
del jove vallesà i participant del concurs musical Eufòria 
de TV3, Joan Liaño, que va interpretar diversos èxits del 
seu pas pel popular programa televisiu. Posteriorment, 

la llegendària banda La Salseta del Poble Sec va tocar un 
repertori fresc, dinàmic i divertit per rememorar el seu 
45è aniversari.

Per la Diada, l’11 de setembre, hi va haver diferents actes 
que van iniciar-se amb la lectura del manifest institucio-

La ofrena floral davant del monument a l’Onze de Setembre, obra de l’escultor Carles Vives

Els dies 10 i 11 de setembre, la plaça de la Vila i la plaça dels Països Catalans van acollir concerts, sardanes, poesia i la tradicional ofrena floral

La ballada de sardanes a la plaça dels Països Catalans

La Cobla Ciutat de Granollers va protagonitzar l’audició 

nal, la lectura d’una poesia a càrrec de Niu d’Art Poètic 
i la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de 
Granollers, amb la col·laboració dels Amics de la Sardana 
de Parets. 
Posteriorment, va fer-se la tradicional ofrena floral de 
l’Ajuntament de Parets, les formacions polítiques i les 
associacions locals davant del monument a l’Onze de 
Setembre, obra de l’escultor Carles Vives i inaugurada al 
municipi l’any 2004. Finalment, es va reprendre la ballada 
de sardanes, amb la interpretació de les obres  “Parets, 
vila mil·lenària” i “La Santa Espina”, entre d’altres.

Imatges i vídeos de la jornada
Les imatges de la Diada es poden veure al perfi l de Flickr 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès. A més, el vídeo dels 
actes està disponible a la web de tvParets. 

Entre els actes, van destacar
els concerts de Joan Liaño i La Salseta 
del Poble Sec, la ballada de sardanes 

a càrrec de la Cobla Ciutat de 
Granollers i la tradicional 

ofrena floral
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‘Posa’t guap@’, la nova iniciativa del govern pel comerç local de Parets

L’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar el 14 de 
setembre, en una roda de premsa a la Sala de Plens del 
consistori, la nova iniciativa per donar suport al comerç 
local del municipi, sota el títol Posa’t guap@. L’esdeveni-
ment se celebrarà el proper 9 d’octubre, d’11 a 20 h. La 
mostra Posa’t guap@ vol aglutinar totes les activitats que 
tenen a veure amb la imatge personal: perruqueria, roba, 
dietètica, gimnàs, estètica i dentista, entre d’altres. D’altra 
banda, inclourà activitats per a tots els públics i serà una 
jornada pensada per a poder-hi passar tot el dia. 
La presentació de la iniciativa va anar a càrrec de l’alcalde 
de Parets, Francesc Juzgado, i la regidora de Comerç i 
Consum, O’hara Valdivia. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va destacar que 

Posa’t guap@ “serà molt més que una mostra, serà una 
jornada per trobar-nos amb el comerç local, donar-li su-

Un moment de la roda de premsa a la Sala de Plens del consistori presentant la nova iniciativa per recolzar el comerç local Posa’t guap@

La jornada se celebrarà el 9 d’octubre, al Sot d’en Barriques, i comptarà amb les parades dels comerços del poble, tallers, actuacions i exhibicions

La iniciativa per recolzar 
el comerç local se celebrarà 

el 9 d’octubre i vol aglutinar activitats 
relacionades amb la imatge personal

port i teixir aliances. Al mateix temps vol servir per de-
mostrar que no fa falta sortir de Parets per obtenir serveis 
que tenim al costat de casa. La jornada també servirà per 

presentar l’Associació de Comerciants de Parets (ASIC) 
que és molt necessària al municipi i a la qual li desitgem 
molts encerts”. 
La regidora de Comerç i Consum, O’hara Valdivia, apunta: 
“és una aposta molt il·lusionant per a nosaltres i per a tot 
el comerç amb el qual hem parlat per preparar-la. Volem 
que sigui un punt de trobada amb moltes activitats i que 
doni resposta a les necessitats dels nostres comerços. 

Proposem una mostra que durarà tot el dia, on passaran 
moltes coses i on els assistents de totes les edats podran 
gaudir-ne durant la jornada”. 

En el marc de la campanya ‘Enamora’t de Parets’
La iniciativa del 9 d’octubre comptarà amb exhibicions, 
xerrades, tallers, actuacions, parades amb menjar i para-
des del comerç del poble. Es tracta d’un acte que s’inclou 
dins de la campanya Enamora’t de Parets amb l’objectiu 
de donar suport al comerç local. A més, s’aprofi tarà el dia 
per presentar la nova junta de l’Associació de Comerciants 
de Parets (ASIC). D’altra banda, el títol de la mostra Posa’t 
guap@ (de posa’t guapa i posa’t guapo) també vol ser un 
títol inclusiu on tothom es pugui sentir cridat a participar. 

Totes les activitats
Al llarg de la jornada hi haurà estands amb comerços del 
poble que organitzaran tallers i activitats. Paral·lelament, 
s’oferirà una programació molt diversa, que inclou espec-
tacles, petites obres de teatre, concerts, tallers per a totes 
les edats, sessions de contes, una desfi lada de moda i el 
sorteig d’una gran panera, entre d’altres activitats.

Al llarg de tota la jornada hi haurà 
estands amb comerços del poble, 
espectacles, tallers per a totes les 

edats i actuacions
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El CEM Maria Grever 
es transforma de la mà 
d’AMACAT

L’entitat ampliarà els seus projectes integradors i pedagògics

En marxa els  nous 
cursos de català per 
persones adultes

El CEM Maria Grever es transforma de la mà d’AMACAT per 
donar continuïtat a la música i la integració social a Parets. 
En aquest sentit, l’entitat Associació de Musicoterapeutes 
i Arterapeutes de Catalunya (AMACAT) conservarà i ampli-
arà els seus projectes integradors i pedagògics.
El director del CEM Maria Grever, Ernesto Briceño, des-
taca: “hem decidit continuar donant servei a totes les 
famílies que creuen en el fet musical com una eina d’es-
timulació cognitiva, d’intel·ligència emocional i de salut 
social; dins d’un espai de caràcter inclusiu i amb persones 
amb diferents diagnòstics. Una nova etapa de creixement i 
ajuda a les persones amb necessitats especials, risc d’ex-
clusió social i usuaris amb diferents graus de deteriora-
ment cognitiu a través de la musicoteràpia i la inclusió”. 
El portal web CEM Maria Grever seguirà actiu fins que es 
faci la transició definitiva al portal web d’AMACAT. Per a 
més informació es pot contactar per telèfon al 650 017 
830 o per correu a emailamacat@gmail.com.

Servei  d’orientació 
sociolaboral per a joves   
al Casal Cal Cardiner

Imatge d’arxiu d’entrevista de feina

Parets del Vallès torna a oferir el servei d’orientació soci-
olaboral per a joves al Casal Cal Jardiner. Ho fa a través 
d’una tècnica especialitzada de l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental, que cada 15 dies atendrà els joves en temes 
laborals. El servei està adreçat als paretans d’entre 16 
i 35 anys que necessitin orientació sociolaboral, estiguin 
en recerca de treball i vulguin millorar el seu currículum 
o les seves entrevistes de feina. La tècnica els ajuda a 
buscar formacions ocupacionals a través del treball en 
xarxa amb escoles de formació, escoles d’adults i amb el 
servei d’educació, tant municipal com comarcal. Ofereix 
consells per fer entrevistes, parlant de preguntes clau, de 
les respostes més idònies i de la importància de prepa-
rar-se l’entrevista. Es pot demanar hora trucant al 935 73 
72 00 o bé directament amb l’orientadora al 671 60 01 
83 (WhatsApp) o a treball.vallesoriental@oficinajove.cat. 
També podeu trobar ofertes de feina i recursos a www.
vallesjove.cat.

L’Oficina de Català de Parets ofereix diferents serveis al municipi

L’Oficina de Català de Parets del Vallès ha iniciat els cur-
sos de català per a adults el 22 de setembre. L’Oficina 
forma part del Centre de Normalització Lingüística del 
Vallès Oriental, un dels 22 centres del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Hi trobareu cursos de català 
per a adults, servei d’assessorament lingüístic, plans de 
normalització lingüística per a empreses, voluntariat per 
la llengua i també qualsevol informació sobre la llengua 
catalana com equivalències de certificats de català, legis-
lació i informació sobre recursos lingüístics, entre d’altres.

Contactar amb l’oficina
Per a més informació sobre els cursos o serveis que s’ofe-
reixen podeu contactar amb l’Oficina de Català de Parets 
presencialment a c/ Travessera, 1, per telèfon a 93 573 
98 00 o per correu electrònic a parets@cpnl.cat. Les hores 
d’atenció al públic del servei de l’oficina són de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16.45 a 18.30 h.

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

cultura.parets.cat

OCTUBRE2 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

elsespectaclesaParets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

de Guillem Clua

Una obra sobre l’amor, el dolor i la 
capacitat d’acceptar la identitat sexual 
d’un fill

L’oreneta

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

OCTUBRE

Una aposta 
segura de diversió 
amb el nou 
espectacle del 
popular còmic 
Miguel Lago

dissabte
a les 22.30 h

Miguel Lago
Lago

Preu general: 21 €
Preu especial: 16 €

Preu Carnet Jove Parets: 18€
Durada: 1 h 30 m

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Compreu les entrades online a espectacles.parets.cat
Si voleu reservar taula per al sopar, ho heu d'indicar en comprar les entrades.
Si només veniu a l'espectacle, indiqueu que NO veniu a sopar.

Més informació: 93 573 98 00
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Parets demana a la Generalitat suport en matèria de seguretat, inversions 
al CAP, l’Institut Escola i la piscina descoberta
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, acom-
panyat per la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i diferents 
membres de l’equip de govern, han rebut el delegat terri-
torial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barce-
lona, Antoni Morral La trobada ha servit per intercanviar 
propostes de millora de funcionament i comunicació i 
treballar plegats per aconseguir millores per a Parets. En 
aquest sentit, l’alcalde, Francesc Juzgado, valora “posi-
tivament la reunió de treball, i la mediació del delegat 
entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Com més 
cohesionats treballem totes les administracions millor per 
a tothom”. Tenint en compte l’increment del preu de ma-
terials, el govern local ha demanat actualitzar el conveni 
del futur Institut Escola, diners que, recordem, avança 
l’Ajuntament, amb el compromís de retorn del 90%  per 
part de la Generalitat. Altres demandes han estat més 
recursos, millores i el servei d’urgències nocturnes al CAP, 
subvenció per a la piscina descoberta i més presència dels 
Mossos d’Esquadra a Parets, tenint en compte que tenen 

La visita del delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Antoni Morral

la competència en matèria de seguretat. De la seva banda, 
Antoni Morral, que ha visitat l’emplaçament del futur nou 

Com es tramiten les incidències al municipi?
Saps com pots comunicar una incidència a la vila? És molt 
fàcil, només has de contactar amb l’Ajuntament a través 
d’una de les vies següents:

1. App de l’Ajuntament de Parets. Descarrega-te-la al 
teu telèfon mòbil i fes-nos arribar la incidència.
2. Correu: incidencies@parets.cat. Escriu-nos i expli-
can’s la incidència.
3. Presencialment a l’OAC, amb cita prèvia. L’ofi cina és a 
la plaça de la Vila i es pot demanar hora a la web de l’Ajun-
tament www.parets.cat. Allà registraran la incidència.
4. Per telèfon: 93 573 88 88. Trucan’s i fes-nos saber 
què ha passat.

Una de les vies per comunicar una incidència és a través de l’aplicació 

I TAMBÉ...
Organització de l’Ajuntament 
L’Ajuntament de Parets del Vallès va modifi car, el 14 
de setembre, l’organització dels àmbits funcionals 
d’àrees i serveis municipals a través del decret Exp.: 
591/2021, ja que els municipis disposen de plena 
capacitat d’autoorganització dins el marc de les 
disposicions establertes en matèria d’organització. 
En aquest sentit, es va aprovar nomenar Francesc 
de la Torre Escobar, regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana, Cultura, Via Pública i Serveis Urbans i 
Coordinació de Barris i O’hara Valdivia Rojas com 
a regidora delegada d’Economia i Hisenda, Serveis 
Generals, Comerç, Consum i Turisme. La resolució 
es va donar a conèixer al Ple municipal i es va noti-
fi car als membres designats. 

Institut Escola, s’ha compromès a mediar en el que faci 
falta entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMACIÓ
TARDOR 2022

3 d'octubre
Inici temporada Parets 
amb flors
Horari: Tots els dilluns de 10 a 12 h
Lloc: Espai Parets amb Flors, 
cantonada carrers de Mercè 
Rodoreda i Montserrat Roig

8 d'octubre
Visites guiades 2022
Jornades Europees de 
Patrimoni
Horari: 11 h
Recorregut:
Plaça de la Vila – Parc la Linera -  
Camí de Sant Valerià - El Forn

9 d'octubre
Observació d'aus per 
Gallecs
Dia internacional de les Aus
Sortida: 10 h 
Lloc: Parc del Sot d'en Barriques

11 i 12 de novembre  
Taller i safari fotogràfic 
Taller: divendres 11, de 18 a 20 h
Lloc: Escola de la Natura
Safari: dissabte 12, a les 10.30 h
Lloc: Can Jornet

18 de novembre
Presentació del Grup de 
Recerca de Camins i 
Corriols 
Horari: De 17.30 a 20 h
Lloc: Escola de la Natura

16  de desembre 
La ruta de les 
salamandres 
Sortida: Escola de la Natura
Horari: De 20 a 23 h

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

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

INSCRIPCIÓ
al web escolanatura.parets.cat

Vols comunicar
una incidència

a l’Ajuntament de Parets

T’ho posem fàcil!
?

App
de l’Ajuntament

Adreça electrònica
incidencies@parets.cat

Presencialment
a l’OAC, amb cita prèvia

93 573 88 88
Per telèfon
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El Ple de Parets del Vallès aprova el Pla d’emergència en situacions de 
sequera del municipi
L’Ajuntament de Parets va aprovar inicialment per una-
nimitat, el passat 22 de setembre, el Pla d’emergència 
en situacions de sequera a Parets del Vallès, en el Ple 
municipal ordinari. El pla d’emergència en situacions de 
sequera té com a objectiu fonamental i prioritari assegu-
rar l’abastament de la població minimitzant els efectes 
negatius sobre l’estat dels recursos hídrics i els impactes 
econòmics sobre les activitats que utilitzen l’aigua com a 
factor de producció.  D’altra banda, el Ple municipal també 
va aprovar, amb el suport de tots els partits del consistori, 
l’adhesió defi nitiva de l’Ajuntament de Parets a l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal (ADF) La Serralada. L’objectiu de 
l’adhesió a l’ADF és millorar la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals al municipi i la votació inicial d’unió 
a l’agrupació ja s’havia votat per unanimitat en sessió ple-
nària el passat 21 de juny.

El pla d’emergència preveu l’abastament de la població minimitzant els efectes negatius sobre l’estat dels recursos hídrics

Parets aprova per unanimitat les mocions pel tram nord de la línia R3 i per 
reclamar una solució defi nitiva per a l’escola Can Vila

Parets va aprovar per unanimitat dues mocions referents 
al tram nord de la línia R3 i a la reclamació d’una solució 
per l’escola Can Vila. Els grups municipals del consistori 
van votar a favor de les propostes de les quals el consis-
tori va donar compte el 22 de setembre, en la darrera ses-
sió plenària.  La moció per la programació d’actuacions al 
tram nord de la línia R3 de Rodalies va ser presentada pel 
grup PSC-CP, i preveu diferents actuacions: donar suport 
a cinc actuacions defi nides per l’Ofi cina Tècnica de l’R3 
al tram nord; instar el Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
a Adif i a RENFE a programar-les amb la màxima agili-
tat i de forma coordinada; a demanar a les institucions, 
entitats i associacions de les poblacions i comarques de 
l’àmbit d’influència del tram nord de la línia de l’R3 que 
se sumin i adhereixin a aquest acord; i a notifi car aquest 
acord als organismes competents.El consistori va donar compte de les mocions en la darrer Ple municipal

L’Ajuntament es reuneix amb els veïns i veïnes de Parets per explicar 
projectes del municipi i resoldre dubtes
L’Ajuntament de Parets es va reunir, el passat 19 de se-
tembre, amb els veïns i veïnes de Parets per explicar els 
diversos projectes que s’estan portant endavant al mu-
nicipi. 

Un moment de la reunió amb veïnes i veïns de la zona afectada per les obres del projecte previst en l’Àmbit del Sector PE-5

La segona moció del Ple, presentada pel grup munici-
pal Ara Parets-ERC, feia referència a l’escola municipal 
d’educació especial Can Vila i també va ser aprovada per 
unanimitat. La moció preveu: mostrar el suport a tota la 
comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la seva lluita 
per una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes; 
treballar amb la comunitat educativa de l’escola i amb 
els grups municipals per obtenir una proposta consen-
suada de futur que aclareixi la gestió i la titularitat del 
centre, que en garanteixi la qualitat i la continuïtat, i que 
n’asseguri la sostenibilitat econòmica; comprometre’s a 
defensar i aplicar aquesta proposta conjuntament amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya, garantint el manteniment del projecte i permetent 
la construcció d’un nou edifi ci per a l’escola, que fi nalitzi 
més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al recinte 
educatiu. 

Les reunions amb els veïns i veïnes del 
municipi ha servit per explicar diver-

sos projectes de Parets

En primer lloc, es va reunir amb el veïnat dels primers 
carrers afectats per les obres de la xarxa d’ATL (Genera-
litat de Catalunya) a través de la conducció d’aigua en alta 
comarcal del Vallès Oriental Oest. L’Ajuntament va expli-
car als assistents que la canonada actual de distribució 
és de fi brociment i els tècnics estimen que està arribant 
al fi nal de la seva vida útil, augmentant la probabilitat de 
desperfectes i trencaments als tubs, amb els conseqüents 
riscos d’alliberament de fi bres d’amiant a l’aigua i d’altres 
riscos per a la salut.
També es va dur a terme una altra reunió per explicar el 
projecte en l’Àmbit del Sector PE-5, conegut com ‘el plà-
tan’. L’explicació va anar a càrrec de l’àrea d’Urbanisme 
del consistori, que va informar que el projecte inclou una 
superfície comercial mitjana, 40 habitatges de protecció 
ofi cial i un aparcament gratuït. 

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android

Un moment de la reunió amb veïnat dels carrers afectats per les obres de la xarxa d’ATL
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Liberté i L’oreneta inauguren la nova temporada d’espectacles a Parets

Les obres Liberté, de Sàndal Produccions, i L’oreneta, de 
Guillem Clua, donen el tret de sortida a la nova tempora-
da d’espectacles a Parets el Vallès, que tindran lloc del 
setembre al desembre de 2022. Els abonaments i les 
entrades per les actuacions programades durant l’últim 
trimestre de l’any estan a la venda des del 7 de setembre.

La nova temporada
Entre les actuacions d’espectacles de la nova temporada 
hi ha:  L’oreneta, de Guillem Clua, el 2 d’octubre; Lago, de 
Miguel Lago, el 8 d’octubre; Historias extraordinarias, de 
Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, el 16 d’octu-
bre; Gag Movie, de Producciones Yllana, el 6 de novembre; 

No estoy bien, de David Fernandez, el 12 de novembre; 
Anna Luna & URuBÚ, d’Anna Luna Septet, el 20 de no-
vembre; Les bones intencions, de Marc Artigau, el 27 de 
novembre; Buffalo Bill a Barcelona, de Ramon Madaula, 
el 4 de desembre; i, fi nalment, ¿Sí o no?, de Bruno Oro, el 
17 de desembre. 

Espectacles de Rialles
Parets tindrà els espectacles de Rialles per a públic famili-
ar de: Baobab, el 9 octubre a les 18 h; Valentina Quàntica, 
el 13 novembre a les 18 h; Elti, un superheroi ecològic, 
l’11 desembre a les 18 h; La llum del fanalet, el 26 de-
sembre a les 19 h. Pots consultar més informació sobre 

Els abonaments i les entrades per les actuacions programades durant l’últim trimestre de l’any ja estan a la venda

Les entrades es poden adquirir, sense despeses de gestió, al portal web espectacles.parets.cat, on s’ofereixen tots els descomptes

Les entrades es poden adquirir al portal web espectacles.parets.cat

les actuacions programades al portal web de Rialles.  Les 
entrades es poden adquirir, sense despeses de gestió, 
al portal web espectacles.parets.cat on s’ofereixen tots 
els descomptes dels quals només se n’ha d’acreditar la 
condició presentant a taquilla el carnet i el DNI. D’altra 
banda, també es poden aconseguir al mateix teatre una 
hora abans de cada representació i, en casos excepcio-
nals, a Can Rajoler, els dimarts de 9 a 13 h. 

Si vols rebre la informació cultural de Parets per What-
sApp, afegeix als teus contactes Parets Cultura amb el 
número de telèfon 691 367 625 i envia’ns un missatge 
de WhatsApp amb la paraula ALTA afegint el teu nom i 
cognoms. 

Torna el taller de teatre ‘Veus de Parets’ després de l’èxit inicial
El taller de teatre documental donarà veu als paretans i les paretanes de la mà de Queralt Riera, igual que a la primera edició 

L’activitat es farà els dimarts a la sala d’entitats Ca n’Oms en dos grups

Les obres Veus de Parets i Parets en Veus van omplir el 
Teatre Can Rajoler el passat mes de juliol, donant el toc 
d’inici de la Festa Major 2022. Els vilatans van assistir al 
teatre per escoltar i gaudir les històries dels seus veïns 
i veïnes, que es van fer un lloc sobre l’escenari i que ens 
van fer riure, plorar i emocionar-nos. 

S’obren les inscripcions
Després de l’èxit de la primera edició, el taller torna de 
nou a càrrec de la dramaturga paretana Queralt Riera, 
obrint les inscripcions per tots els paretans que es vulguin 
apuntar fi ns a completar grups. L’activitat es farà els di-
marts a la sala d’entitats Ca n’Oms en dos grups, el primer 
de 17 a 18.30 h, i el segon entre les 18.30 i les 20 h. 

Per rebre la informació cultural de 
Parets per WhatsApp, afegeix als teus 

contactes Parets Cultura amb el 
número de telèfon 691 367 625 i 

envia la paraula: ALTA

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, destaca que “des-
prés del gran èxit de la passada edició, i tal com vaig anun-
ciar i la Queralt va acceptar, repetim experiència. Encorat-
jo les paretanes i els paretans a gaudir d’aquest curs i a 

fer-nos gaudir també a tot el poble”. Les obres resultants 
dels tallers s’estrenaran al Teatre Can Rajoler durant la 
Festa Major d’Estiu 2023. 

L’activitat es farà els dimarts a
 la sala d’entitats Ca n’Oms en dos 

grups diferents
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Des de començaments de l’any 2022, i complint amb els compromisos inclosos en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) del govern actual, l’Ajuntament de 
Parets ha dut a terme diferents obres de millora i arranjament als equipaments municipals. L’import total de les actuacions dutes a terme fi ns al moment 
és de 379.316,50 euros amb l’IVA inclòs.

Les actuacions que ja s’han executat i les que hi ha previstes queden reflectides en el recull de Parets al Dia. Hi destaquen intervencions fetes a l’escola 
Pau Vila, al camp de futbol municipal Josep Seguer, als equipaments de petanca, a la piscina municipal Miguel Luque, al poliesportiu municipal Joaquim 
Rodríguez Oliver, al Casal Can Butjosa, al Casal Asoveen, al cementiri municipal i a l’escola bressol la Cuna.

L’Ajuntament de Parets ha fet nombroses millores en diferents edifi cis municipals

CASAL CAN BUTJOSA

S’executa aquesta actuació per tal de dotar de climatització a les diferents estances 
del casal on no en disposen.
A causa de les diferents activitats que realitza el casal on es generen altes tem-
peratures, és necessària aquesta instal·lació per tal d’aportar confort als usuaris i 
personal d’aquest equipament

Amb la fi nalitat de donar un millor servei, es canvien les portes dels vestuaris per 
unes noves i de millor qualitat.
També s’ha substituït el sistema de reg actual del camp de futbol per uns cànons 
de reg elevats i automàtics.

Actualment s’està executant el canvi de lluminàries a LED al camp de futbol i 
l’adaptació d’aquesta instal·lació al nou monitoratge establert segons normativa. 
Amb aquesta actuació es pretén aconseguir una millora energètica i de qualitat 
d’il·luminació.

ESCOLA PAU VILA

S’han realitzat diferents intervencions en el sorral del pati de l’Escola Pau Vila per 
dotar-lo de seguretat.
La primera actuació va ser la instal·lació d’una pèrgola per garantir l’ombra en 
l’àmbit del sorral i voltants en les èpoques de major incidència solar.
Amb la segona actuació es van col·locar elements per delimitar l’espai de jocs i el 
tobogan, minimitzant així el possible risc amb els elements externs.

Per allargar la vida útil dels elements metàl·lics del camp de futbol (tanques, ban-
quetes, estructura de la coberta, porteries laterals, etc.) es va aplicar una pintura 
antiòxid a tota la seva superfície. Una altra actuació va ser el pintat del mur de 
formigó lateral que s’havia vist afectat pels cops en els partits de futbol.

L’Ajuntament de Parets va renovar, el 19 de setembre, el sistema d’antenes de 
la ràdio municipal, RAP 107, per tal de millorar-ne la cobertura del senyal. Les 
actuacions han consistit en la substitució del distribuïdor de senyal a les antenes, 
la renovació dels cables de connexió a les mateixes i en la instal·lació d’aïllament 
dels connectors del sistema radiant.

CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIÓ PÈRGOLA

CAMP DE FUTBOL

PORTES VESTUARIS / CANONS DE REG

PINTURA DIFERENTS ELEMENTS

RÀDIO MUNICIPAL
CANVI LLUMS LEDS (EN EXECUCIÓ) SISTEMA D’ANTENES

Import total (inclòs IVA): 379.316,50€.
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Amb la intenció de donar seguretat a la rampa d’accés de l’edifi ci principal de la 
petanca, s’han col·locat unes baranes per complir les normatives d’accessibilitat 
de referència.

Per tal de dotar d’un espai d’ofi cines a diverses entitats esportives; s’habilita una 
zona del pavelló polisportiu Joaquim Rodríguez Oliver. Aquestes sales s’han dotat 
de mobiliari d’ofi cina i sistema de climatització, electricitat i punt de wifi  per al 
confort de les persones usuàries.

A causa de la falta d’ombra a la part de la petanca del casal, s’han instal·lat 3 
tendals independents per donar-hi ombra.
S’han instal·lat 3 tendals per poder combinar sol i ombra al gust dels usuaris.

PISCINA

Aprofi tant l’aturada tècnica, s’estan canviant diferents elements de la piscina 
com fi ltres, vàlvules, connexions, etc. necessaris per al bon funcionament de 
l’equipament.

El parquet del pavelló es va haver de substituir després de les pluges torrencials i 
els forts temporals d’estiu. 
Els tècnics de l’Ajuntament han determinat que la causa de l’aixecament del par-
quet anterior va ser la fi ltració d’aigua per sobreacumulació, per la manca d’un 
sobreeixidor un dels dies de tempesta torrencial.

Amb la fi nalitat de donar una imatge de modernitat a la sala de vetlles actuals, es 
pretén fer una remodelació de gran part de l’edifi ci.
L’actuació consisteix a fer un bany adaptat per a persones de mobilitat reduïda, 
crear un gran espai de recepció i sala d’espera, dues sales de vetlles diferenciades i 
completament equipades, dignifi cant l’espai destinat a manteniment i treball. Tam-
bé consisteix en col·locar uns acabats adients per a l’espai modern que es vol crear.

BARANA RAMPA CANVI DE VÀLVULES I ELEMENTS (EN EXECUCIÓ)

PAVELLÓ POLISPORTIU JOAQUIM RODRIGUEZ PAVELLÓ POLISPORTIU JOAQUIM RODRIGUEZ
SALA D’ENTITATS PAVIMENT PAVELLÓ RODÓ

CASAL ASOVEEN CEMENTIRI
TENDAL SALA DE VETLLES (EN EXECUCIÓ)

Amb la intenció d’aconseguir una escola bressol més segura, s’han canviat diverses 
portes interiors i s’han col·locat uns elements de protecció homologats per evitar 
que els infants s’hi puguin enganxar els dits.

ESCOLA BRESSOL LA CUNA
CANVI DE PORTES INTERIORS

PROPERES ACTUACIONS

Les actuacions futures a realitzar se centren en els equipaments 
següents: Can Rajoler, Piscina Miguel Luque, Pavelló Joaquim 
Rodríguez Oliver, Camp de futbol, Pista d’atletisme, Escola Bres-
sol La Cuna, Escola Pau Vila, Can Butjosa, Residència Pedra Se-
rrada, Protectora d’animals i Ca n’Oms. 
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Viatjar en transport 
públic és més barat fins 
a finals d’any

La reducció es fa al preu dels títols integrats més recurrents

La ràdio municipal de 
Parets, RAP 107,  celebra 
el seu 42è aniversari 

La reducció temporal de tarifes s’aplica arran del RDL 
11/2022 de 25 de juny, i l’Ordre Ministerial de 15 de juliol, 
que subvenciona la reducció de preu al transport urbà i in-
terurbà d’un 30% dels abonaments i títols multiviatge. Les 
administracions consorciades en el si de l’ATM van decidir 
implantar la mesura i complementar amb un altre 20% 
la reducció del preu dels títols integrats més recurrents 
com són els abonaments mensuals (T-usual) i trimestral 
per a joves menors de 25 anys (T-jove), així com les seves 
versions per a famílies monoparentals i nombroses, i el 
títol per a persones en situació d’atur.
Pel que fa a la T-casual, menys habitual, té un descompte 
del 30% en no aplicar-se el descompte complementari. 
Els títols sense variació de preu en aquest període de se-
tembre a desembre de 2022 són la T-familiar, grup i dia. 
La data de caducitat de tots els títols és el 15 de gener 
de 2023 a excepció de la T-16 i la T-verda, que tenen la 
seva pròpia caducitat.

Parets del Vallès renova 
el conveni amb Sagalés 
pel bus urbà

La renovació es va votar en la sessió plenària del 21 de juliol

Els membres del Consistori es van reunir dijous 21 de 
juliol, a les 18 h, per celebrar el Ple municipal ordinari. 
La sessió va celebrar-se en format presencial a la Sala 
Cooperativa. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.
Un dels punts del ple va ser l’expedient 4699/2017, que 
consistia a aprovar el conveni entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajun-
tament de Parets del Vallès i l’empresa Sagalés SA, per a 
la millora de les comunicacions mitjançant la potenciació 
dels serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera a Parets del Vallès, per a l’exercici 2022.

Votacions al ple municipal 
El punt es va aprovar amb 16 vots a favor (Partit dels So-
cialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets, Ara 
Parets- ERC i Ciutadans) i una abstenció (Parets per la 
República- JuntsxCat).

La ràdio paretana va néixer l’11 de setembre de 1980

L’emissora de ràdio municipal de Parets del Vallès, RAP 
107, va celebrar enguany el 42è aniversari amb una pro-
gramació especial el dia 11 de setembre per commemo-
rar-lo. La ràdio paretana va néixer l’11 de setembre de 
1980, en plena transició política, fruit d’una colla de joves 
inquiets pel món de la comunicació. 
RAP 107 és una ràdio pública amb identitat pròpia, amb 
vocació de servei a la comunitat. L’emissora treballa amb 
l’objectiu d’oferir una comunicació ràpida de tot allò que 
esdevé al municipi així com una eina d’expressió col-
lectiva. La seva entrada en funcionament, fa 42 anys, la 
situen com la desena emissora més antiga de Catalunya 
i la segona de la comarca del Vallès Oriental, després de 
Cardedeu.
D’altra banda, la ràdio és present a les xarxes socials de 
Facebook, Twitter i Instagram. A més, també es pot es-
coltar en directe i en podcasts digitalment a la seva web 
www.rap107.fm o a l’aplicació mòbil RAP107. 

DE PARETS
TALLER DE TEATRE DOCUMENTAL

a càrrec de Queralt Riera

HORARI DEL TALLER
1r grup: dimarts de 17 a 18.30 h
2n grup: dimarts de 18.30 a 20 h
TALLERS GRATUÏTS
Sala d’Entitats Ca n’Oms

VEUS 

Crearem una obra de teatre amb les històries de la gent de 
Parets del Vallès.
Anècdotes i vivències, veritats i mentides, riure i escoltar... 
L’estrenarem al Teatre Can Rajoler a la Festa Major d’Estiu 2023.

INSCRIPCIONS
Can Rajoler (tel. 93 573 98 00)
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Parets s’ha adherit a la campanya de la Setmana de la Mobilitat Europea 

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha celebrat la Setmana 
de la Mobilitat Europea, del 16 al 22 de setembre. Durant 
la campanya, els paretans i paretanes han pogut utilitzar 
el servei de bus urbà de forma gratuïta. La Setmana del 
2022 portava per lema el nom Combina i mou-te!, que 
posa l’accent en la intermodalitat i ens anima a moure’ns 
de manera sostenible, en benefi ci de la nostra salut i del 
medi ambient.

D’altra banda, també dins la campanya, el 28 setembre es 
va impartir el taller Quin soroll fem? Quin aire respirem? de 
9 a 14 h, a la plaça de la Vila, amb la participació d’alum-
nat de 3r d’ESO de l’Institut La Sínia i l’Escola Acesco. El 
taller és un recurs de la Diputació de Barcelona sobre la 
contaminació acústica i atmosfèrica, amb l’objectiu de 

La campanya d’enguany amb el lema Combina i mou-te! posava l’accent en la intermodalitat en benefi ci de la nostra salut i del medi ambient

S’instal·la una unitat mòbil de control de contaminació atmosfèrica 

Parets del Vallès disposa d’una unitat mòbil de control 
de contaminació atmosfèrica propera a l’escola bressol 
municipal El Gargot, des del 28 de setembre i per un pe-
ríode de dos mesos. L’estació de control de la Diputació 
de Barcelona està situada al carrer Prat de la Riba, 31, al 
costat de l’escola, on ja hi havia estat, i prendrà mesures 
durant seixanta dies seguits.
Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitza-
dors automàtics i captadors manuals per mesurar els 
contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables 
meteorològiques. 
L’estació permetrà disposar de noves dades que s’afegi-
ran a la de d’altres anys i que valoren l’evolució real dels 
contaminants al nostre municipi. 
Parets del Vallès forma part dels municipis de l’Àmbit-40, 
conjuntament amb 32 poblacions més de la província de 
Barcelona, dins del pla d’actuació per a la millora de la 

tic de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió 
Europea, durant el qual moltes ciutats i pobles europeus 
dediquen tota una setmana a activitats adreçades a la 
conscienciació al voltant dels múltiples aspectes de la 
mobilitat sostenible. 

L’estació pren mesures durant seixanta dies seguits

El municipi va oferir el servei de bus urbà gratuït, del 16 al 22 de setembre, dins de la iniciativa per promoure hàbits saludables ‘Combina i mou-te!’

El vehicle se situa al carrer Prat de la Riba, 31, al costat de l’escola bressol El Gargot, per un període de dos mesos a partir del 28 de setembre

Busquem col·laboradors/es 
en l’àmbit de l’espo	 local

A/e: rap107@parets.cat
Telèfon: 93 573 81 81
Whatsapp: 683 19 48 55
(Només missatges de text)

Posa’t en contacte amb 
nosaltres!

T’agrada l’espo	
local i el món de 
la ràdio?

millorar-ne la qualitat. L’alumnat pren mesures de soroll 
i trasllada les dades a un plànol de Parets per marcar les 
zones de major i menor contaminació acústica.
La iniciativa se celebra cada any en diferents països i es 
tracta d’un esdeveniment que compta amb el suport polí-

Moltes ciutats i pobles europeus de-
diquen tota una setmana a activitats 
adreçades a la conscienciació al vol-
tant dels múltiples aspectes de la mo-

bilitat sostenible

qualitat de l’aire com a municipi de les Zones de Protecció 
Especial de l’Ambient Atmosfèric. Actualment, no existeix 
cap estació fi xa de control de la contaminació atmosfèri-

Les unitats mòbils són vehicles equi-
pats amb analitzadors automàtics i 
captadors manuals per mesurar els 
contami-nants atmosfèrics i sensors 
per a les variables meteorològiques 

ca. El seguiment d’aquests paràmetres es fan a partir de 
l’extrapolació de les dades de les estacions més properes 
de Mollet i Granollers.



 29 de setembre de 202216 ACTUALITAT

El docents van conèixer la unitat de drons del municipi

La unitat de drons de la Policia Local de Parets del Va-
llès va rebre el 8 de setembre la visita de dos enginyers i 
professors de la Universitat d’Hamburg, a Alemanya. La 
trobada va estar encapçalada pel cap de la Policia Local 
de Parets, Joan Pérez, i va servir als docents per conèixer 
la unitat de drons a les instal·lacions del cos de la policia 
paretana i per intercanviar experiències pel que fa a les 
aplicacions dels aparells. 

Investigació amb intel·ligència artificial
La visita també es va celebrar degut a la formació uni-
versitària que imparteix el cap de la Policia Local. Peréz 
és formador en aquestes tecnologies i coordinador del 
curs de pilots i drons en seguretat de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Els professors de la Universitat 
d’Hamburg estan treballant actualment en un projecte 
innovador sobre la utilització d’aquests aparells a través 
d’intel·ligència artificial. 

Detinguts dos individus 
per diversos robatoris 
amb força a la comarca

La Policia Local de Parets va recuperar el material sostret

La Policia Local de Parets del Vallès va detenir el 23 de 
setembre, a les 19.30 h, dos individus, un d’ells menor 
d’edat, per estar involucrats en diferents robatoris amb 
força a la comarca del Vallès Oriental.
Als detinguts se’ls acusa de robatoris especialment de 
catalitzadors en vehicles. A més, el detingut major d’edat 
tenia antecedents i ordres de detenció en diferents jut-
jats. L’actuació policial va servir per recuperar el material 
i intervenir el vehicle que duien. 

Altres actuacions
El passat 30 d’agost, un veí va ser detingut per la Policia 
Local per robar una bicicleta valorada en més de 2.000 
euros. L’actuació va tenir lloc en un control de vigilància 
que feia la patrulla de la Policia Local a l’avinguda de Fran-
cesc Macià, quan va observar un vehicle que va començar 
a fer maniobres estranyes en detectar la presència de la 
policia.

Dos professors de la 
Universitat d’Hamburg 
visiten la Policia Local

Un moment de l’acte al Paranimf de l’Escola Industrial, a Barcelona

La comissaria de la Policia Local de Parets va ser conside-
rada com a equipament de referència  per parlar sobre el 
present dels cossos de policia local a la primera Jornada 
de la Policia Local de la Diputació de Barcelona que es va 
celebrar el 15 de setembre al paranimf de l’Escola Indus-
trial, a Barcelona. L’acte es va celebrar per commemorar 
els 30 anys de l’aprovació a Catalunya de la llei de les 
policies locals, llei 16/1991.

L’exemple de Parets
El cap de la Policia Local de Parets, Joan Pérez, junta-
ment amb els sergents Miquel Lafuente i Jordi Galera, 
van estar-hi presents com a convidats del cos. El cap de 
la Policia Local, Joan Pérez, va destacar: “per a la Policia 
Local de Parets és un honor que en la primera jornada per 
la commemoració dels 30 anys de la llei de policies locals 
hagin comptat amb la nostra comissaria, per explicar el 
present d’aquests equipaments”.

La comissaria de Parets, 
un  referent a la I Jornada 
de la Policia Local

Preu general: 24 €
Preu especial: 20 €
Preu Carnet Jove Parets: 18 €
Durada: 1 h 30 m

cultura.parets.cat

OCTUBRE16 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

elsespectaclesaParets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón

El nou espectacle de la Mondragón, 
pensat per a teatres, ens permet reviure 
el gran repe�ori d’èxits del grup

Historias
extraordinarias

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

Historias

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

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

Diumenge
9 octubre
18 h Teatre Can Rajoler

Baobab

AMI IAR

DiumengeDiumenge

en català

Cia. Txema Muñoz

Un bolet i un esquirol 
es veuen obligats a 

abandonar el seu arbre, 
un baobab, i fugen a la 

recerca d’una nova casa. 
Espectacle familiar dins
del cicle La mirada dels 

altres 2022.
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El consistori de Parets del Vallès ha solucionat un miler 
d’incidències a la via pública en només mig any, tancant 
986 incidències el dia 31 de juliol, una xifra que es un 
10% superior a la corresponent a l’any anterior, el 2021, 
que va ser de 892 en la mateixa data. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, afirma 
que “la via pública és el primer que la ciutadania es troba 
quan surt de casa. Estem satisfets de la col·laboració de 
les nostres veïnes i veïns que, més enllà de les nostres 
actuacions pròpies del servei, es dirigeixen a nosaltres 
quan detecten alguna anomalia. Reforçarem tot allò que 
cal millorar als nostres carrers i places com ara voreres i 
asfaltat, per exemple. Anirem informant degudament de 

Les regidories de barri també reben les comunicacións d’incidències

Parets soluciona un miler d’incidències a la via pública en només mig any
A data 31 de juliol de 2022 s’havien tancat 986 incidències, una xifra un 10% superior a la corresponent a l’any 2021, que va ser de 892

totes les actuacions als veïns i veïnes com fem sempre. 
La via pública és prioritària no només a Parets, sinó a tots 
els pobles, viles i ciutats de Catalunya”.
Per la seva banda, Francesc de la Torre, regidor de Via 
Pública i coordinador de Barris, afegeix que “cada cop són 
més les paretanes i els paretans que fan ús del servei 
d’incidències i que es dirigeixen al seu regidor de barri 
corresponent. Sempre es prioritzen les actuacions més 
importants i s’actua amb la màxima celeritat possible. 
Si segueix aquesta tendència, en finalitzar aquest any 
haurem incrementat en més d’un 20% les actuacions i 
resposta a totes les incidències que ens arriben a través 
dels diferents canals de contacte amb la ciutadania”.

Els veïns i veïnes poden fer ús de l’App del consistori per incidències

Actualment resten obertes un centenar d’incidències que 
ja estan en tràmit de valoració, resposta i solució. Senya-
lització (166), panots (116), verd urbà (114) i mobiliari 
(101) són els principals àmbits d’actuació pel que fa a les 
incidències a la via pública del nostre poble.

Principals àmbits d’actuació
També es poden comunicar les incidències a les regido-
ries de barri. En aquest cas, els regidors reben a la ciuta-
dania de forma presencial si ho desitgen, amb l’objectiu 
de conèixer de primera mà les necessitats específiques, 
demandes o problemàtica de cada barri. Així, cada bar-
ri compta amb un regidor o regidora de referència a qui 
també es poden fer arribar suggeriments, propostes o co-
mentaris sobre el seu entorn, a més del  coordinador de 
les Regidories de Barri, Francesc de la Torre i de l’alcalde 
de Parets, Francesc Juzgado.
Amb les regidories de barri, el govern municipal reafirma 
la seva voluntat d’escoltar les veïnes i veïns de Parets per 
tal d’intentar resoldre aquells problemes que els inquie-
ten o d’escoltar les seves idees per millorar el municipi. A 
més, l’atenció personalitzada  permet agilitzar la resposta 
a les demandes que es donen en cadascun dels barris, i 
garanteix una major eficàcia en la resolució de les neces-
sitats de les paretanes i els paretans.
Al marge de les regidories de barri, les paretanes i els 
paretans poden fer ús de l’APP de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès (apartat específic d’incidències), i del correu 
electrònic incidencies@parets.cat.

Francesc Juzgado
Alcalde de 

Parets del Vallès

“Les regidories de barri ens 
permeten copsar la realitat 
del veïnat de primera mà”Francesc de la Torre

Coordinador 
Regidories de Barris

“Aprofito per agrair a veïns i 
veïnes, treballadors/ores i 
regidors/ores de barri el 
treball conjunt pel nostre 
poble”

Alejandro 
Villena
Can Roura, Sardana
i Estació

O’hara Valdivia
Can Butjosa, Salut 
i Riera Seca

T’escoltem 

alejandrovillena.barri@parets.cat

Lloc:
Casal ASOVEEN
Horari:
dilluns de 19 a 20 h

rosamarti.barri@parets.cat

Lloc:
Oficina d’Urbanisme
Horari:
dilluns de 17 a 18 h

gemmagarcia.barri@parets.cat

Lloc:
Escola Pau Vila
Horari:
dimarts de 19 a 20 h

mariagorina.barri@parets.cat

Lloc:
Ajuntament
Horari:
dimarts de 19 a 20 h

lauralozano.barri@parets.cat

Lloc:
Local plaça Dr. Trueta
Horari:
dilluns de 19 a 20 h

tonifernandez.barri@parets.cat

Lloc:
Casal Cal Jardiner
Horari:
dilluns de 19 a 20 h

oharavaldivia.barri@parets.cat

Lloc:
Casal Can Butjosa
Horari:
dimecres de 17.30 a 18.30 h

casandragarcia.barri@parets.cat

Lloc:
Casal gent gran Sant Jordi
Horari:
dimarts de 19 a 20 h

Rosa Martí
Barri Antic

Toni Fernández
Cal Jardiner, 
Cerdanet
i Can Riera

Casandra García
Eixample Central

Laura Lozano
Can Berenguer 
i Espai Central

Gemma Garcia
Sot d’en 
Barriques
i Escorxador

Maria Gorina
Camp de les Peces, 
Horts Rector 
i Can Fradera

REGIDORIES DE BARRI
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Treballs de renovació de 
la conducció comarcal 
del Vallès Oriental Est

Afectacions al carrer 
Xaloc i a la sortida cap 
a Montmeló

Es poden consultar les afectacions a la web de l’Ajuntament

Parets del Vallès tindrà noves afectacions a causa de les 
obres de la C-17. La primera va tenir lloc el 15 de setem-
bre, en què es va procedir a treballar al carrer Xaloc amb 
l’ocupació de places dels aparcaments actuals al cos-
tat nord del carrer; a més, tal com constava al projecte, 
aquestes places no es recuperaran.

Tall de la sortida a Montmeló durant quatre setmanes
La darrera afectació va tenir lloc el 19 de setembre quan 
es va procedir a tallar el ramal directe de sortida de la 
C-17 cap a Montmeló durant 4 setmanes. La desviació de 
trànsit que implica està representada pel mapa d’afectaci-
ons que es pot consultar a l’apartat específic d’afectacions 
de les obres de la C-17 a la web municipal de l’Ajunta-
ment. En aquest sentit, a causa de les obres, els vehicles 
que vagin en direcció Montmeló han de sortir per Parets i 
fer la nova rotonda de l’enllaç. 

Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt estan abas-
tits per la xarxa d’ATL a través de la conducció comarcal 
del Vallès Oriental Oest. 
La canonada actual de distribució és de fibrociment i els 
tècnics estimen que està arribant al final de la vida útil, 
augmentant la probabilitat de desperfectes i trencaments 
dels tubs, amb els consegüents riscos d’alliberament de 
fibres d’amiant a l’aigua i d’altres.

Renovació de canonades
Per tant, es fa necessari renovar les canonades actuals 
per d’altres de fosa dúctil de la mateixa capacitat hidràu-
lica.
El promotor dels treballs és ATL, ens d’Abastament d’Ai-
gua Ter Llobregat.
El tram de la xarxa d’afectació a Parets té una longitud 
gairebé de 2.900, metres lineals.

La canonada actual de distribució és de fibrociment

Comencen els treballs 
d’arrabassament de les 
soques dels arbres 

El consistori farà una reposició d’arbrat a l’època d’hivern

Es tracta d’un primer pas dels treballs de preparació dels 
carrers on es farà reposició d’arbrat a l’època d’hivern, 
amb una durada d’una setmana.
Els tècnics expliquen que és habitual que als escocells 
on es fa l’operació no s’hi pugui tornar a plantar perquè 
arrencar les soques per l’arrel pot provocar danys a les 
canonades dels diferents serveis, que moltes vegades 
estan tot just al costat dels arbres. 
En aquesta primera intervenció està previst l’arrabassa-
ment de 44 soques i l’àmbit d’intervenció està comprè 
entre els carrers: 
- C/ Llibertat
- Pg. de la Ribera
- Pg. de Ronda
- C/ Sant Joan
- C/ Alfons XIII
- C/ Balmes

La planta de Danone de 
Parets celebra 40 anys

Les instal·lacions de la planta de l’empresa al municipi 

La planta de productes làctics i alternatives vegetals de 
Danone a Parets va celebrar, el 20 de setembre, el seu 40è 
aniversari. Es tracta de la primera planta híbrida a Europa 
que fa productes de procedència animal (85%) i vegetal 
(15%). Danone es consolida així com a referent d’inno-
vació i motor de la tendència d’alimentació flexitariana.  

Una inversió de 16 milions d’euros
A l’acte hi va ser present la regidora Rosa Martí, que va 
visitar les instal·lacions de l’empresa i va destacar que 
“consolidar empreses durant tant de temps és una bona 
dada. A més, durant la visita vam poder constatar les mi-
llores i les inversions que han fet a la planta del municipi, 
que suposen 16 milions d’euros en els últims temps”.
A la fàbrica hi treballen 160 persones i es produeixen una 
mitjana de 3 milions de iogurts al dia. 
En els últims dos anys, Danone ha fet una inversió de 16 
milions d’euros a la planta del municipi per a l’elaboració 
de productes vegetals.

Parets posa la primera pedra de la nova fàbrica de 
components d’automoció de Freudenberg 

L’equip de govern del municipi es va reunir amb el conseller delegat de l’empresa alemanya i amb el conseller delegat d’Espanya

Parets del Vallès tindrà una nova fàbrica de components 
d’automoció, l’any 2023, després que  l’empresa alema-
nya Freudenberg hagi decidit fer la inversió al municipi. 
Parets ha celebrat avui un acte simbòlic de col·locació 
de la primera pedra al Polígon Industrial Can Volart on 
es construirà la nova planta de l’empresa. A l’acte, hi ha 
assistit l’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, la 
vicealcaldessa, Casandra Garcia, el segon tinent d’alcalde, 
Francesc de la Torre, i la regidora d’Urbanisme, Rosa Mar-
tí, juntament amb el conseller delegat del grup Freuden-
berg, Claus Möhlenkamp, i el conseller delegat de Freu-
denberg a Espanya, Jaume Cané, per part de l’empresa. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, destaca “agraïm 
que el grup Freudenberg  hagi apostat per créixer i invertir 
a Parets, el govern posa en valor que la inversió s’hagi 
quedat al municipi i des del consistori sempre hem apos-
tat pel món industrial. No es tracta d’una inversió menor, 

ja que representa un import de més 12 milions d’euros 
amb una fàbrica plenament automatitzada que funcio-
narà amb energia neta. En aquest sentit, valorem molt 
positivament l’aposta de l’empresa i pensem que hem 
d’anar plegats de la indústria com ho hem demostrat al 
llarg dels anys”. 
La inversió de l’empresa Freudenberg significa la cons-
trucció d’una nova fàbrica altament robotitzada i amb una 
superfície de 6.500 m2 que apostarà per energies renova-
bles i no per l’ús de combustibles fòssils, i que substitu-
irà una planta més antiga. L’empresa espera que estigui 
operativa el 2023, ja que permetrà augmentar un 15% la 
productivitat actual de producció de components d’amor-
tidors i sistemes de direcció i mantindrà l’ocupació actual 
pel que fa als llocs de treball. El grup alemany compta 
amb uns 48.000 treballadors a escala internacional i dis-
posa actualment de cinc plantes productes a Catalunya.
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La Germandat
més que assegurances de decés 

LA TRANQUIL·LITAT 
DE LA TEVA FAMÍLIA

EN ELS MOMENTS QUE 
MÉS HO NECESSITES 

Assegurança de decés
Quotes econòmiques segons any de naixement 

Assegurança jurídica 
telefònica i assistencial de viatge 

Només per 1,19 €/trimestre

Assegurança de salut 
38,93 €/mes, tot inclòs, sense copagaments

Quadre mèdic amb més de 43.000 professionals 
i 1.100 centres d’atenció mèdica

Demana més informació a través de 
administracio@germandatparets.cat

o truca al telèfon 93 573 08 77 // 640 61 53 08

Avgda. Lluís Companys, 2. Local 1 (Parets del Vallès)

Es renoven i canvien els 
contenidors de vidre de 
les àrees de selectiva

L’objectiu de la substitució és per fer més eficient el sistema de recollida

Parets  fa  una tala 
controlada del cedre de 
la plaça Font de la Salut

L’Ajuntament de Parets va iniciar el 12 de setembre la re-
novació i substitució de tots els contenidors de vidre de 
les àrees de selectiva. L’actuació va consistir en canviar els 
contenidors de vidre de càrrega superior per contenidors 
de càrrega lateral.
D’altra banda, els tècnics municipals estan posant pilones, 
si hi ha algun aparcament al voltant dels serveis, perquè 
els camions puguin fer la recollida.
L’objectiu de la substitució és fer més eficient el sistema 
de recollida i facilitar la separació de residus. A més,  la 
recollida lateral permet fer una recollida molt més ràpida 
i amb menys soroll.
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, afirma 
que “de mica en mica anem renovant i posant al dia tots 
els elements que permeten un millor funcionament dels 
serveis públics. L’automatització i l’eficiència marquen la 
renovació i posada al dia de serveis tan essencials i pre-
sents a les nostres vides”.

Finalitzen les obres de 
substitució de la xarxa 
de clavegueram

Els treballs s’han fet al passeig de Ronda i al carrer Independència

Parets del Vallès va finalitzar el 16 d’agost les obres de 
substitució de la xarxa de clavegueram del carrer Inde-
pendència. El promotor de les obres ha estat el Consorci 
Besòs Tordera a petició de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, va afir-
mar que “es tractava d’una antiga demanda veïnal que 
per fi hem fet realitat amb un resultat molt satisfactori. 
Vull agrair la bona acollida i predisposició del veïnat”. Els 
treballs van fer-se al passeig de Ronda i posteriorment 
van dur-se a terme al carrer Independència i adjacents. 
La data d’inici de les actuacions va ser el 8 de juny i es 
va intervenir amb l’objectiu de substituir la xarxa de cla-
vegueram entre el carrer Sant Sebastià i el passeig de 
Ronda. Durant aquest temps, els veïns i veïnes han estat 
informats de les actuacions, així com de l’afectació que 
comportarà a la circulació de vehicles particulars, auto-
busos, escombraries i recollida selectiva.

L’actuació es va produir després d’una inspecció del servei de verd urbà

El servei de Verd Urbà de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
va realitzar una tala controlada del cedre de la plaça de 
la Font de la Salut el 25 d’agost. L’actuació es va produir 
després d’una inspecció visual del servei de verd urbà 
del municipi, on es va poder observar que aquest arbre 
estava totalment sec, sense composició foliar viva i amb 
branques importants seques i fissurades.

Substituir l’arbre
Tenint en compte que l’estat de l’arbre podia comportar 
un risc agreujat en episodis meteorològics adversos, que 
podia culminar amb la ruptura de branques importants 
i/o la caiguda completa de l’arbre, es va portar a terme la 
tala controlada de l’exemplar amb l’objectiu de protegir 
la seguretat veïnal. 
En l’època de plantació d’arbrat, a l’hivern, el consistori 
paretà plantarà un nou exemplar per substituir el que s’ha 
hagut de tallar.
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La sortida de la Diada de la Bicicleta, amb tots els participants

Gran èxit de participació en la nova edició de la 
Diada de la Bicicleta

Un total de 415 persones van participar, el 25 de setem-
bre, en la nova edició de la Diada de la Bicicleta de Parets 
del Vallès. La jornada estava adreçada a públic de totes les 
edats, amb un recorregut de 10 km al voltant del municipi. 
El punt de sortida i arribada era el Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez. L’activitat popular va estar organit-
zada per l’entitat Bikers Parets i l’Ajuntament de Parets. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, destaca 
que “vull felicitar els Bikers Parets per aconseguir aplegar 
més de 400 persones tot i la previsió meteorològica. Un 
any més, han aconseguit que Parets gaudeixi d’una fan-
tàstica matinal en família i amb la pràctica esportiva com 
a protagonista”.
El regidor d’Esports i Mobilitat, Alejandro Villena, expli-
ca que “estem molt contents de la participació, el dia 

El Club Natació fa una 
crida als nens i nenes

El Club Natació Parets fa una crida a nens i nenes del nos-
tre municipi a apuntar-se a l’entitat per practicar aquest 
esport. Tothom qui estigui interessat es pot adreçar a la 
piscina Miguel Luque o trucant al 687 39 00 o al mail cna-
tacioparets@gmail.com 54. L’entitat que presideix Irene 
García té com a entrenadora Sandra Carreras i ja ha co-
mençat la temporada en les diverses categories. Cal des-
tacar també l’equip màster que a la passada campanya va 
aconseguir diverses medalles. 
El Club Natació Parets contribueix en el municipi amb la 
iniciació a la natació des de l’escola del club fins a la pràc-
tica de la natació competitiva, a fomentar la pràctica de 
la natació per a persones amb mobilitat reduïda (natació 
adaptada), i, en general, fomentar-ne la pràctica.

Tothom qui estigui interessat es pot adreçar a la piscina Miguel Luque

Escoles esportives 
municipals a Parets

Les Escoles Esportives Municipals de Parets del Va-
llès es faran del 3 d’octubre a l’1 de juny, i les inscrip-
cions s’obriran el 7 de setembre. Les escoles esporti-
ves són activitats adreçades a nens i nenes de P4 i P5 
per tal d’integrar l’activitat física i l’esport com a hàbit 
d’organització, incidint en el foment dels valors i utilitzant 
mètodes recreatius per a la seva formació esportiva.
Per fer les inscripcions presencials es pot acudir al pa-
velló municipal, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i a 
la tarda de 15 a 21 h, per emplenar el full d’inscripció 
i fer el pagament. Pel que fa a la inscripció electrònica, 
el full d’inscripció es pot trobar a la web del consistori, 
cal emplenar-la i enviar-la al correu escoles.esportives@
parets.cat. 

El projecte està adreçat a nens i nenes de P4 i P5

La jornada popular va reunir 415 participants de totes les edats el 25 de setembre

I TAMBÉ...
 

El CAM Parets, a la Salomon Ultra Pirineu
Cinc components del CAM Parets, Lluís Lleida, 
Eduard Oltra, Oriol Albero, Sau Domènech i Daniel 
González, participaran a la Salomon Ultra Pirineu a 
Bagà els dies 1 i 2 d’octubre. Els cinc runners hau-
ran de fer cent quilòmetres de distància i 6.600 
metres de desnivell positiu per trams de muntanya 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

L’Handbol Parets, amb moltes esperances
L’Handbol Parets ha iniciat una temporada amb mol-
tes esperances en el sènior masculí, que enguany 
juga a Lliga Catalana després de l’ascens. L’equip 
tornarà a tenir Josep Manel Herrero d’entrenador. 
També cal destacar el sènior B masculí, el cadet, 
l’infantil, els dos alevins i els prebenjamins mascu-
lins i la novetat de l’infantil femení. 

El sènior A masculí del CBP, reforçat
El sènior A masculí del CB Parets s’ha reforçat 
aquesta temporada. Primer, amb un entrenador 
experimentat com en Ricard Ventura, però també 
amb jugadors com el base Aleix Rosell, que torna 
provinent del Granollers B; de Frank Alonso, de Raül 
Sánchez i del pivot de 2,10 m, Jordi Mas. Amb ells i 
la resta de jugadors que continuen de la temporada 
passada es vol fer una gran campanya i lluitar per 
l’ascens a Primera Catalana.

El Club Patí Parets, a l’Europeu
Les patinadores del Club Patí Parets Ivet Ashurst i 
Maria Escalante van quedar en sisena i vuitena posi-
ció, respectivament, a l’Europeu en categoria cadet. 
 
El sènior masculí FS Parets, a 3a Nacional
El sènior masculí del FS Parets jugarà aquesta tem-
porada 2022-23 a 3a Nacional. Els paretans debu-
ten l’1 d’octubre a casa contra l’Estel Vallseca. Els 
nois de José Manuel Ibáñez tindran rivals forts. 

Inici de temporada del Lee Young  Parets 
El Lee Young Parets de Taekwondo ha debutat 
amb nous esportistes de totes les edats. El club 
començarà a competir el novembre al Campionat 
de Catalunya i a l’Open d’Astúries. 

Miguel Luque, premiat a 
la XLI Gala de l’Esport 

El nedador paretà Miguel Luque va ser premiat el 27 de 
setembre a la XLI Gala de l’Esport al Palau dels Esports 
de Dos Hermanas, a Sevilla, que organiza la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva (AEPD). 
El premi el van rebre diferents personalitats del món de 
l’esport. L’AEPD és una associació de periodistes que exer-
ceixen les seves funcions al voltant dels diferents esports, 
tant a la premsa escrita, com a ràdio i televisió.
L’esportista també va ser homenatjat per l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, el juliol, en el reconeixement institu-
cional als esportistes que han destacat pels seus èxits 
esportius durant la temporada 2021-2022. L’acte es va fer 
a la Sala Cooperativa amb la presència de 28 esportistes 
de diferents disciplines i 9 equips.

El nedador paretà Miguel Luque a l’entrega de premis, a Dos Hermanas

va acompanyar molt bé i això també va fer que la gent 
s’animés. Al final, fer activitat física és molt important i 
coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, promocionar 
l’ús de la bicicleta encara ho és més”. 
El president de l’entitat organitzadora Bikers Parets, Da-
vid Arranz, apunta que “estem molt satisfets, hi va haver 
molta gent i va fer un dia fantàstic. És el que ens agrada, 
que la gent vingui a gaudir de la bicicleta i a passar un 
bon dia pedalant. Respecte a l’any passat, el recorregut és 
el mateix, però hem sortejat dues bicicletes en comptes 
d’una i hem entregat més obsequis als participants”. 
La Diada de la Bicicleta té un caràcter festiu i planteja una 
ruta popular de baixa dificultat. Podeu veure més imatges 
de la jornada al perfil Flickr de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès.
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PROGRAMACIÓ

DIA MUNDIAL DE  LA

SALUT MENTAL
2022

Divendres 30 de setembre
A les 17 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de 
l’exposició de pintura Ments creatives, del Club Social La 
Llum de Fundació Sanitària Mollet amb la col·laboració de la 
Taula Vallesana de Salut Mental (TVSM).
La mostra es pot visitar fins al 10 d’octubre.

Del 3 al 15 d’octubre
A les biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa, exposició de 
llibres sobre salut mental.

Dies 3, 10, 17 i 24 d’octubre
De 17.30 a 18.30 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, tallers 
d'entrenament en benestar emocional, a càrrec de Sonia 
Palacios, referent de benestar emocional del CAP Parets.
Tallers adreçats a qualsevol persona major d’edat. 
Inscripcions al mateix CAP, màx. 20 persones per taller.

Dijous 6 d’octubre
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte 
sobre la temàtica, a càrrec de Nerea Anri

Dilluns 10 d’octubre
A partir de les 11 h, programa en directe de RAP107 amb 
persones del Club Social La Llum, Fundació Sanitària 
Mollet. 

A partir de les 11.30 h, programa especial de ràdio a 
RAP107: entrevista a Sonia Palacios, referent de benestar 
emocional del CAP Parets.

A les 12.15 h, a la plaça de la Vila, lectura del manifest 
institucional sobre el Dia Mundial de la Salut Mental.

Per inscriure’s i per a més informació cal fer-ho en línia a través de la web www.caparets.com

Les pistes municipals d’atletisme acolliran, el diumenge 9 
d’octubre, a les 9 h del matí, la 16a edició de La Cursa de 
Parets amb les distàncies de 5 i 10 quilòmetres organitza-
da pel Club Atletisme Parets. La prova de cinc quilòmetres 
començarà a les 9 h mentre que la de deu ho farà a les 
9.30 h. Per inscriure’s i per a més informació cal fer-ho en 
línia a través de la web www.caparets.com. 

El president del Club Atletisme Parets, Salvador Cor-
bera, va explicar en una entrevista a la ràdio muni-
cipal de Parets, RAP107, que enguany  tenen una 
nova fita: “tenim moltes ganes de fer la cursa i espe-
rem que puguem arribar als 500 participants, que és 
la fita que ens hem marcat. El recorregut serà com cada 
any i hi haurà una samarreta de regal”. 

Parets celebra la XVII 
edició de la Marxa i Trail 
Parets-Montserrat

Parets del Vallès acollirà la XVII edició de la Marxa 
de Resistència i Trail Parets-Montserrat el proper 15 
d’octubre, organitzada pel Centre Excursionista de Parets 
(CEP). El recorregut serà de nou en el sentit Montserrat-
Parets i ofereix, a banda de la marxa llarga de 62 km, 
una versió curta, de 38 km, que comença a Matadepera. 
Ambdós recorreguts finalitzen amb l’arribada a Parets 
del Vallès, al local del CEP, al costat del Pavelló Municipal 
d’Esports. El transport en autocar fins al punt d’inici està 
inclòs en el preu d’inscripció. 

Inscripcions i informació
D’altra banda, en la modalitat llarga, de 62 km, 
l’organització ofereix les opcions de marxa i trail, amb 
el mateix traçat. Pel que fa als avituallaments, durant el 
recorregut n’hi haurà vuit amb tota mena de productes, 
tant líquids com fruita o entrepans.
Per a més informació i per realitzar les inscripcions es pot 
consultar el portal web del CEP. A més, el contacte també 
es pot fer per telèfon al 678 65 25 54 o presencialment al 
local del CEP, els dijous de 19.30 h a 21.00 h.

Hi ha una marxa llarga de 62 km i una versió curta de 38 km 

 Arriba La Cursa Popular de Parets del Vallès
El Club Atletisme Parets organitza la 16a edició de l’activitat el pròxim diumenge 9 d’octubre

I TAMBÉ...
 

El Tenis Taula Parets, a Segona Nacional
El Tenis Taula Parets jugarà a Segona Nacional. Els pa-
retans tindran un equip a 2a i un altre a 3a. En aquest 
sentit, la voluntat del club és créixer, ja que tenen nous 
jugadors a la base i en els equips que juguen en cate-
goria provincial. Cal destacar la bona feina que s’està 
fent des de les instal·lacions de l’escola Pau Vila. Rafa 
Ramírez continua sent l’entrenador del primer equip i 
enguany també serà director esportiu del club.

El Club Futbol Parets comença la temporada
El primer equip del CF Parets debuta aquest diumenge 
2 d’octubre contra el Bescanó, a Primera Catalana. Els 
paretans, que tornen a ser entrenats per Álex i Javi, tin-
dran una temporada complicada després de l’excel·lent 
campanya que van realitzar en l’última edició. Han per-
dut algun jugador important com el davanter Guillem 
Ruiz, però s’han reforçat en totes les línies, destacant 
el retorn de Jordi Vallcorba a l’eix central. 
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Alejandro Villena (PSC-CP)
Regidor d’Esports i Mobilitat

D’on neix el teu interès per la política?
El meu interès per la política neix arran de la meva professió, la de mestre. A l’escola, un 
dels continguts que es plantegen és el de les institucions democràtiques, on es treballa 
el funcionament de l’Ajuntament i la importància de la política per poder realitzar i can-
viar les coses. Després de setze anys treballant a l’escola esportiva municipal, quan em 
van presentar el projecte de la gestió de l’esport del municipi em va agradar la idea de 
poder treballar pel poble sobretot en la seva vessant esportiva. També he estat molts 
anys vinculat a una entitat esportiva del poble i coneixia moltes de les necessitats que 
poden tenir la resta d’entitats esportives locals. D’aquesta manera, podia aportar la meva 
experiència per proposar diferents millores.

Com descriuries Parets del Vallès i el seu potencial?
Parets és un poble amb un gran potencial en tots els aspectes, on destacaria sobretot 
les possibilitats que tenim els paretans i paretanes per dur a terme diferents activitats. 
Tenim molts indrets envoltats de natura on poder passejar i fer esport, diferents equi-
paments oberts i parcs on poder jugar amb la família o amics i amigues. També tenim 
un gran nombre d’entitats esportives que estan en constant creixement i no només per 

“La nostra funció és la d’escoltar les inquietuds i necessitats per tal de 
millorar i ajudar el poble en qüestions específi ques” 

Sobre l’Alejandro:
És diplomat en Mestre d’Educació Física i Primària per la Universitat de Vic. Té el 
títol de monitor i director de lleure. Ha treballat 16 anys com a monitor del Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Parets i com a coordinador i entrenador de diversos 
equips del club Futbol Sala Parets. Des del 2008 treballa com a mestre de primària 
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

“Parets és un dels pobles més ben
 comunicats de la comarca”

la seva massa social sinó també pel gran nivell que tenen els i les nostres esportistes. A 
més, també cal destacar de Parets la seva localització, ja que podríem dir que és un dels 
pobles millor comunicats de la comarca, on la mobilitat és molt important, pel fet que 
disposem de bus urbà, autobús que està comunicat amb Granollers i Barcelona i el tren 
de Rodalies on aviat tindrem una nova estació i millores pel desdoblament de les vies.

En quins projectes has treballat com a regidor d’Esports i de Mobilitat? 
Com a projectes destacats en els quals he pogut treballar com a regidor destacaria l’or-
denança de mobilitat, ja que a causa del canvi que estava previst a la DGT respecte a la 
velocitat permesa als carrers i el creixement que hi ha en la mobilitat més sostenible, 
era molt important tenir una ordenança municipal per poder regular aquest canvi. A 
més, hem anat fent millores als diferents equipaments esportius com les càmeres per 
poder retransmetre els partits en directe, ofi cines al pavelló, canvi del sistema de reg i 
il·luminació del camp de futbol entre altres. 

Quin paper juga l’esport en la vida social, i també professional, del municipi?
Com he comentat anteriorment, Parets té un gran potencial en l’àmbit esportiu. Pel que 
fa a les entitats esportives, hi ha un gran ventall de possibilitats de diferents esports 
que fa que l’oferta esportiva per als paretans i paretanes sigui molt àmplia. Cada vegada 
aposten més per la formació i això fa que hi hagi una millora tant en qualitat com en els 
hàbits socials. A més, molts d’aquests formadors són persones del poble i això fa que  hi 
hagi més professionals del municipi relacionats amb l’esport. D’una altra banda, hi ha 
moltes persones que realitzen activitat física sense pertànyer a cap entitat i que aprofi ten 

“El tracte entre les persones és més de tu 
a tu i això fa que es puguin tractar 

millor les coses”

el nostre entorn per poder millorar la seva condició física. Crec que la pandèmia ha sigut 
un punt d’inflexió, ja que després del confi nament s’ha posat en valor la importància de 
poder fer esport i moltes persones han millorat els seus hàbits.

Què destacaries a les Regidories de Barri? 
El més important de les regidories de barri és la proximitat amb els veïns i veïnes del barri, 

“La funció més rellevant dels polítics és la 
de treballar per a les persones”

on la nostra funció és la d’escoltar les seves inquietuds i necessitats per millorar el poble 
o per ajudar-los en qüestions més específi ques. Crec que la funció més rellevant dels 
polítics és la de treballar per a les persones, ja que tractem de fer accions per millorar el 
seu benestar. Per aquest motiu la regidoria de barri és una gran eina per poder-ho fer. El 
fet de poder parlar amb el regidor o regidora de barri facilita la gestió amb l’Ajuntament i 
fa que es pugui agilitzar el tràmit a realitzar.

Quina valoració fas de tota la feina feta per l’equip de Govern fi ns avui?
La valoració de la feina feta per l’equip de Govern és bona, aviat farà dos anys que estem 
governant i, tot i no estar-hi una legislatura sencera, s’han pogut dur a terme molts pro-
jectes i millores al municipi. Encara queden uns mesos per continuar treballant i realitzant 
els compromisos que vam adquirir al Pla d’acció municipal. Per tant, hem de seguir amb 
tot el que ens hem proposat fer fi ns al fi nal del mandat. Tot i que des de l’equip de govern 
es pugui fer una bona valoració, qui realment valorarà tot el que s’ha fet durant aquest 
temps seran els ciutadans i ciutadanes que aquest pròxim mes de maig, a través del seu 
vot, determinaran si ha sigut així. 

Quins avantatges té la política local i com es veuen reflectits?
El gran avantatge de la política local és la de la proximitat. Més enllà dels diferents grups 
municipals que poden haver-hi al municipi, vivim en un poble on pràcticament tots ens 
coneixem i és molt més fàcil arribar a les persones. El tracte entre els polítics i la població 
és més de tu a tu i això fa que es puguin tractar millor les coses. Tot i que la política auto-
nòmica i estatal és molt important, ja que també té molta incidència per a tots i totes, les 
actuacions que es poden anar fent a l’Ajuntament tenen una conseqüència directa sobre 
la gent del nostre poble. 
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Coneguem la migranya
SALUT EAP Parets del Vallès

La migranya és un tipus de mal de cap que es caracteritza per episodis repetits de gran intensitat, que poden 
impedir que la persona afectada desenvolupi les seves activitats, i que solen durar hores o fi ns i tot diversos dies. 
Des del CAP Parets volem donar-les a conèixer més a fons.

La migranya és la segona cefalea més freqüent i el dolor que provoca es caracteritza per ser pulsatiu (com un batec) 
i notar-se a la meitat del crani. Generalment, comença entre els 10 i els 30 anys i és més prevalent en les dones 
que ens els homes (entre el 60 i el 75% dels casos). Presenta una predisposició hereditària i pot desencadenar-se 
per diversos estímuls i factors ambientals. 

Es distingeixen dues varietats:

 - Migranya sense aura: sol durar entre 4 i 72 hores, és d’una intensitat de moderada a greu i empitjora amb els 
moviments, unit a nàusees, vòmits i intolerància a la llum i al soroll.

 - Migranya amb aura: es manifesta igual que l’anterior i, a més, se li sumen un conjunt de símptomes neurològics 
generalment visuals com llums rutilants o visió borrosa (l’aura). Aquests símptomes solen aparèixer una estona 
abans de l’inici de la cefalea.

Actualment, la migranya no es cura. Es pot optar per seguir un tractament farmacològic amb medicaments simp-
tomàtics per alleujar el dolor. Per als casos de migranya freqüents o que no responen adequadament al tractament 
simptomàtic, existeix la possibilitat de seguir un tractament farmacològic preventiu que intenta evitar l’aparició. 

Se segueixi el tractament que se segueixi, és molt important que les persones afectades intentin identifi car i evitar 
els desencadenants específi cs de la seva migranya. I és molt important evitar l’automedicació, ja que pot provocar 
cefalea crònica diària. 

Contacteu amb el vostre equip de referència del CAP Parets si teniu dubtes al respecte. 

Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès
Institut Català de la Salut

OFICINA DE CATALÀ Sergi Cercós

Comencen els cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística 
amb 24.000 inscripcions

CONSUM

Arran de les pujades del preu de l’electricitat en el 
mercat majorista, les empreses que comercialitzen 
llum i gas han intensifi cat les seves ofertes amb 
trucades comercials que ofereixen canvis de tarifa 
–de la tarifa amb preu regulat a tarifes de mercat lliu-
re, per exemple– o, fi ns i tot, canvis de companyia.

Per evitar la contractació de serveis no desitjats o 
canvis de comercialitzadora de llum o gas sense el 
nostre consentiment exprés, l’Agència Catalana del 
Consum ens fa les recomanacions següents:

- Les empreses no poden oferir-nos productes o 
serveis per mitjà de trucades o missatges telefò-
nics sense la nostra acceptació. Si rebem truca-
des no desitjades, podem oposar-nos a continuar 
rebent-les – es pot exercir el dret d’oposició en el 
següent enllaç: 
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cono-
ce-tus-derechos/derecho-de-oposicion 
- No ens hem de precipitar a l’hora d’acceptar les 
ofertes que ens puguin fer; hem de demanar que ens 
les  facilitin per escrit per estudiar-les amb calma. 
Podeu consultar el comparador d’ofertes d’energia 
de la CNMC: 
https://comparador.cnmc.gob.es/
- No faciliteu les vostres dades bancàries, ni da-
des personals o factures anteriors, si no n’esteu ben 
segurs i convençuts de voler contractar.
- Abans de decidir-vos, compareu preus i serveis.
- Tingueu en compte que per poder gaudir del bo 
social (tarifa elèctrica més econòmica), cal que es-
tigueu acollits a la tarifa de preu regulat o PVPC 
(Preu Voluntari per al Petit Consumidor), amb preus 
fi xats pel Govern.
- Si us ofereixen canviar de subministrador, abans 
reviseu si teniu algun compromís de permanència
amb la companyia actual, ja que us podrien cobrar 
una penalització, o serveis addicionals associats al 
contracte –per exemple, el manteniment de calde-
ra–.
- Si decidiu acceptar una oferta, cal que posterior-
ment la confi rmeu per escrit en paper, per correu 
electrònic, amb un missatge SMS, etc.
- Guardeu una còpia de l’oferta i del contracte. Si la 
contractació s’ha fet per telèfon, teniu 14 dies per 
anul·lar-ho –és el que s’anomena dret de desisti-
ment–.

En cas de desavinença amb l’empresa, adreceu-vos-
hi per qualsevol canal que us permeti conservar-ne 
una prova (fulls ofi cials de reclamació, formulari web, 
correu electrònic, trucada amb un número d’incidèn-
cia, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut 
resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu 
contactar amb l’SCAC.

Recomanacions sobre trucades 
comercials d’empreses de llum i gas

PARLEM DE...

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha iniciat el primer trimestre del curs 2022-23 amb més de 
24.000 alumnes inscrits a les classes de català. En el conjunt de Catalunya, s’han posat en marxa 1.400 cursos de 
català a través de la xarxa territorial del CPNL. Els nivells que s’ofereixen comprenen des de l’inicial fi ns al superior. 
Com és habitual, el nivell amb més persones inscrites és el bàsic, que representa el gruix de l’oferta formativa del 
CPNL i que, com que té una subvenció del 100%, no té cost econòmic per a l’alumne.

Pel que fa a la modalitat dels cursos, la més important, quantitativament parlant, és la presencial, que aquest primer 
trimestre constitueix fi ns al 80% de l’oferta formativa. El 20% restant de cursos incorporen la feina en línia, ja sigui 
de manera autònoma per part de l’alumne o bé amb sessions en directe per videoconferència.

Pel que fa a Parets, aquest trimestre l’Ofi cina de Català ha ofert una setantena de places de nivells diversos: un 
curs del nivell superior (C2), un altre del nivell A2 (bàsic 1) i, fi nalment, un altre del nivell A1 (inicial). Les classes 
es fan a les aules de l’Escola d’Adults de Parets, a Ca n’Oms i també en línia.

A part dels 1.400 cursos que han començat al llarg del setembre, el CPNL ja treballa per a l’oferta de cursos de cara 
al proper període d’inscripcions, que serà al desembre. A més, també hi haurà nova oferta de nivell superior (C2) 
durant el primer trimestre del 2023. Tots els nous períodes d’inscripció i acreditació de nivell es publicaran amb 
antelació al web i a les xarxes socials del CPNL.

ASSEGURANCES PER A JOVES I NOVELLS
a preus molt

VERITAS GESTIÓ ASSEGURANCES | GESTORIA | TRÀNSIT | LEGAL | MÀRQUETING

Avda. Lluís Companys, 2 (Local 3) Parets del Vallès

93 573 93 80 | 630 837 962 | info@veritasgestion.com | www.veritasgestion.com

I per als no tant joves, també

Arreu del país han començat més de 1.400 cursos de tots els nivells
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Lucio Gat (Barcelona, 1958) és el president de l’ONG paretana Youbari que 
va néixer fa 10 anys per ajudar al desenvolupament i la cooperació amb el 
poble senegalès de Missirah, a la regió de Tambacounda, una de les més 
pobres de tot el país.  

Lucio Gat 

“És l’ADN de Parets, Parets és solidari” 
Com es va crear Youbari i quina és la seva història?
Youbari vol dir som molts amb la llengua wólof. Es va crear l’entitat a Parets arran d’una demanda històrica 
que el col·lectiu de migrants d’aquest territori havien fet a l’Ajuntament el 2007 i el 2008, per veure com 
se’ls podria ajudar. En aquell moment, una demanda per temes sanitàris a Missirah, la zona  d’on són 
majoritàriament els habitants que han vingut a Parets i a la comarca. 

Com és la vida a Missirah?
Missirah, i la regió de Tambacounda en general, és un dels indrets més pobres del Senegal. Senegal ja 
és un territori pobre, però Tambacounda ho és encara més per la seva situació geogràfi ca lluny de la 
capital i amb una climatologia molt adversa. 

Quina relació teniu amb l’administració? 
Vull destacar l’ajuda i el suport que ens ha donat sempre l’Ajuntament de Parets. Potser s’hauria de parlar, 
a més, del poble de Parets. Parets és un poble solidari i els seus representants a l’Ajuntament sempre 
ho han demostrat, i això és d’agrair. 

Teniu una bona rebuda dels veïns i veïnes del nostre poble?   
La resposta de  la població amb altres associacions i activitats solidàries al municipi és la mateixa. Penso 
que va una miqueta amb l’ADN de Parets. Parets és solidari i jo no puc dir una altra cosa perquè a mi 
així m’ho han demostrat. 

En quins àmbits heu treballat? 
Gràcies a l’Ajuntament de Parets hem tirat endavant molts projectes a Missirah com la maternitat, 
l’equipament sanitari poste de santé nou -semblant a un CAP nostre-, i la canalització de l’aigua. 

I pel que fa a l’educació...  
L’educació té una situació molt precària. El govern posa personal, professors, però no construeix aules. 
Arriben els professors amb una plaça, però no hi ha llocs per fer classes. També m’agradaria destacar 
que l’educació secundària funciona força bé, ja que Youbari ha pogut fer 10 aules a Missirah.

Què és la cooperació? 
Nosaltres no anem allà a dir el que s’ha de fer. La cooperació no ha de funcionar d’aquesta manera. 
Signifi ca parlar amb la població. En el cas d’un país democràtic com és el Senegal, has de parlar amb 
ells, amb els seus representants legítims, les autoritats, i abordar entre tots allò que ells consideren 
com a prioritari.

POSA’T GUAP@!

Diumenge
9 octubre 2022
D’11 a 20 h
Parc del Sot d’en Barriques

PROGRAMACIÓ
10.30 - 11.00 h Taller de taixí, a càrrec de Pedro Torrecillas, de l’Espai Taiji 
Chen
11.00 - 11.30 h Sessió de ioga, a càrrec de The Nomad Yoga
11.00 - 11.30 h Taller d’emocions (infantil), a càrrec de CreixeMent Espai 
Psicològic
11.30 - 12.00 h Storytimes, petites obres de teatre amb cançons i joc 
adreçades als més petits, a càrrec de Kids & Us 
11.30 - 12.30 h Estima’t. Taller per treballat l’autoestima, a càrrec de 
CreixeMent Espai Psicològic
11.30 - 12.30 h Personalitza les teves ulleres del Posa’t guap@ 
12.00 - 12.30 h 
Roget 
12.30 - 13.00 h Inauguració de la fira i presentació de l’Associació de 
Comerciants (ASIC) 
13.00 - 13.30 h Espectacle còmic, a càrrec de Mai Boncompte 
13.00 - 13.30 h Taller sobre la cura de la pell, a càrrec de Laus by Mary 
Kay 
16.00 - 17.00 h
de Gra de Sorra 
16.00 - 17.00 h Taller de pastissos i dolços per a nens, a càrrec de Le Cara-
mel
16.30 - 17.00 h Desfilada a càrrec de Maria Vila i dinamitzada per Mai 
Boncompte
17.00 - 19.00 h Espectacle a càrrec de la cia. Sienta la Cabeza
19.00 h
19.00 - 20.00 h

FOTOCALL 360º
durant tota la jornada

Durant tota la jornada es faran activitats
i tallers a les carpes


