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Arriba la Festa Major d’Hivern carregada de propostes 
L’Ajuntament de Parets ha presentat la programació de la Festa Major d’Hivern, en la qual  
destaca la celebració de l’acte de lliurament de les Medalles de la Vila, el Canta Parets!,
el concert de versions d’Hotel Cochambre i el DJ Alan. Pàg. 3

L’Ofi cina Local d’Habitatge tramita 244 ajuts per al lloguer
L’Ofi cina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Parets ha tramitat enguany més de 200 
ajuts en matèria d’habitatge de les diferents convocatòries d’ajuts a lloguer que va obrir 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Pàg. 4

La cavalcada dels Reis d’Orient va arribar a Parets del Vallès el 5 de gener, quan Melcior, Gaspar i Baltasar van recórrer els carrers del municipi acompanyats dels 
patges reials, els voluntaris, les entitats i els cossos de seguretat. La cavalcada va sortir de Can Vila a dos quarts de sis de la tarda i va anar fi ns a la plaça de Josep 
Marcer. Allà, els nens i nenes del poble van poder saludar els Reis i entregar-los les cartes. El recorregut va acabar a l’Ajuntament de Parets, on van ser rebuts per 
l’alcalde, Francesc Juzgado. L’organització de la cavalcada va a càrrec de l’Ajuntament de Parets i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, amb la col·laboració d’Ara 
Sarau, l’Associació Rodola, la Colla del Ball de Gitanes, la Comissió de Festes, els Diables Parets i el Club Patí Parets. Pàg. 7

Milers de paretans i paretanes surten a rebre els Reis d’Orient

Entrevistem José L. Barca President de l’Associació Autors 
de Parets
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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). 

Et canviaré la vida, un conte d’Hugo Royo Marín

Una vegada hi havia un poble com qualsevol, on vivia 
en Pere. En Pere vivia sol i la seva família va animar-lo 
a adoptar un animalet. Com us podeu imaginar, en Pere 
estava molt il·lusionat, perquè li havien trucat de la pro-
tectora per anar a recollir un cadellet que havia arribat nou 
i que no creixeria gaire, perquè vivia en un pis. Van passar 
uns primers dies molt feliços i per fi  va decidir posar-li 
nom, li diria Dino. Passats uns mesos, en Dino havia cres-
cut molt i ja era molt fort. De vegades, en Pere s’enfadava 
amb en Dino, ja que, d’emoció, donava cops als mobles i 
llençava les coses a terra, era molt escandalós i no deixa-
va concentrar-se el seu amo en el projecte de l’empresa. 
Tot i això, en Pere s’estimava molt en Dino i, sobretot, ja 
no se sentia tan sol. Un dia, en Pere era al menjador i, com 
que no li sortia bé la feina, va cridar de desesperació. En 
Dino es va espantar i, de l’ensurt, va córrer cap a l’habi-
tació, sense voler va donar un cop a la taula i va fer caure 
un got d’aigua sobre l’ordinador d’en Pere. Es va apagar 
la pantalla en pocs segons i, evidentment, en Pere es va 
enfadar moltíssim, va donar un cop de peu a en Dino i li 
va dir de tot... Es va perdre tot el projecte, en el qual feia 
dos anys que treballava, així que el van fer fora de la feina.
L’endemà, en Pere va fi car en Dino al cotxe i el va tornar a 
la protectora. En Dino va pensar que se n’anava a treballar, 
com sempre, i es va esperar tranquil que tornés. Estava 
molt entretingut, perquè hi havia gent que li feia carícies 
i pessigolles, però ell volia estar amb el seu amo. Els dies 
passaven, ningú venia a recollir-lo i en Dino cada vegada 
estava més i més trist. En Pere se sentia molt sol, trobava 
a faltar en Dino. Al cap d’uns dies, es va penedir i ja no 
podia aguantar pensar que en Dino estava sol, igual que 
ell. Quan es van tornar a veure tots dos, es van posar molt 
contents. En Pere va dir als cuidadors que el van fer fora 
de la feina i no esbrineu el que li van dir: Que necessitaven 
un treballador per al manteniment de la protectora!
Ara tots eren feliços, en Pere ja no estava sol i en Dino 
tampoc, ja que cada dia en Pere se l’emportava a la pro-
tectora perquè jugués amb els altres gossos.  En Pere so-
vint pensava en la bona sort que havia tingut de conèixer 
al Dino!

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

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.

GENER
Divendres 20 gener
- Del 21/01 fi ns el 24/01, la Fira d’atraccions de Festa Major a l’aparca-
ment del Pavelló d’esports, a càrrec de l’Associació de fi raies, artesans 
i mercaders de Catalunya.
- A les 18.30 h al Pavelló d’esports Joaquim Rodríguez. Cantata alumnes 
de P5 de les escoles de Parets, a càrrec de l’Escola Municipal de Música.
-A les 20.30 h al Teatre Can Rajoler, les Medalles de la Vila 2022, a Sergi 
Mingote i Xusa Mulà (pòstumes), Freudenberg i Diables Parets.

Dies 21, 22 i 23
Festa Major d’Hivern
Pots consultar la programació a www.parets.cat

Dimarts 24 gener
- A les 18:00 h, al Casal de Joves Cal Jardiner. Torneig de billar.
- A les 18.15 h  a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes, Hora del 
conte adreçada a infants de 0-3 anys, a càrrec de Gisela Llimona.

Dimecres 25 gener 
- De 18.30 a 20 h a la Biblioteca de Can Butjosa, Espai de reflexió i 
tertúlia sobre clàssics de literatura, a càrrec de Nil Nadal. Cal inscripció 
prèvia.

Dijous 26 gener 
- A les 17.30 h a la Biblioteca de Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec 
de Gemma G. Vilardell.
- De 18.30 a 20 h a la Biblioteca de Can Rajoler, presentació del llibre 
Pensaments de bat a bat de Jaume Baigual, càrrec de Joan Sala Vila, 
Isidre Ollé i l’autor. 

Divendres 27 gener
- De 17 h a 19 h a la Biblioteca Can Rajoler. Taller infantil: Com es crea 
el paper? A càrrec de la biblioteca. Cal inscripció prèvia.

Dissabte 28 gener
- A les 18:00 h al Casal de Joves Cal Jardiner, concert Rock Noise.
-  A les 17:00 h a Cal Jardiner (C/Pedraforca,7), Taller del cub de Rubik 
a Parets. 

FEBRER
Dijous 2 Febrer
- A les 17:30 h a la Biblioteca de Can Butjosa, L’hora del conte a càrrec 
de Gemma Garcia.
- De 18:00 a 20:00h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Taller de Cuina 
tradicional.

Divendres 3 Febrer 
- A les 18:00 h al Casal de Joves Cal Jardiner, Torneig de futbolí.

Diumenge 5 Febrer 
- A les 18.30 h al Teatre Can Rajoler, l’espectacle Cunyades de Ramon 
Grau, en català.

Dimarts 7 Febrer
- A les 18:15 h a la Biblioteca Can Butjosa L’hora del conte adreçada a 
infants de 0-3 anys, acàrrec de Mercè Martínez.

Dijous 9 Febrer
-  A les 17:30 h a la Biblioteca de Can Butjosa, l’Hora del conte, a càrrec 
de Mercè Martínez d’Un Conte al Sac.

Dissabte 11 Febrer 
- A les 22.30 h a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre a Parets, l’es-
pectacle #mimadreestrendingtopic, d’Àlex Clavero, en castellà.

Dijous 16 Febrer
-  A les 17:30 h a la Biblioteca de Can Butjosa, l’Hora del conte a càrrec 
de la Mon Mas.
- De 18:00 a 20:00 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Taller de Cuina 
tradicional.

Dissabte 18 Febrer
- A les 11:00h a la Biblioteca de Can Butjosa, Contes i cançons a càrrec 
de Caro von Arend.
- A les 17:00 h al Casal de Joves Cal Jardiner, Carnestoltes Tarda de DJ’s 
amb el grup de DJ’s de Cal Jardiner.
- De 9:00 h a 21:00 h a la Sala cooperativa Parets del Vallès (Plaça de la 
Vila, S/N), Sant Valentí a Parets, Open de Rubik.

Dimarts 21 Febrer
- A les 18:15 h a la Biblioteca Can Butjosa, l’Hora del conte adreçada a 
infants de 0-3 anys, a càrrec d’Eva González.

Dijous 23 Febrer
-  A les 17:30 h a la Biblioteca de Can Butjosa. L’hora del conte a càrrec 
de la Sònia Fernández.

Dissabte 25 Febrer 
Sortida Cultural i de senderisme (Montseny – Figaró – RieraVallcàrque-
ra), a càrrec del Casal de Joves Cal Jardiner. 

Diumenge 26 Febrer
- A les 18.30 h al Teatre Can Rajoler, espectacle Mil i una nits amb la Llo-
bregat, de Cobla La Principal del Llobregat i Enric Arquimbau, en català.
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Un moment de l’actuació de la Colla de Gegants de Parets a la Festa Major d’Hivern de l’any passat

Les Medalles de la Vila, el Canta Parets, Hotel Cochambre i DJ Alan són 
algunes de les propostes destacades de la Festa Major d’Hivern 2023
L’Ajuntament de Parets ha presentat la programació de 
la Festa Major d’Hivern 2023, en la qual  destaca la cele-
bració de l’acte de lliurament de les Medalles de la Vila, el 
Canta Parets!, el concert de versions d’Hotel Cochambre 
i la sessió musical del discjòquei paretà Alan Jiménez, 
conegut com DJ Alan.
Pel que fa a la representació del Canta Parets!, la cantada 
dels alumnes de P5 de les escoles de Parets, l’acte es 
farà al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez el 20 
de gener. Posteriorment, tindrà lloc l’acte d’entrega de 
les Medalles de la Vila 2022 al Teatre Can Rajoler, que 
enguany seran entregades a Sergi Mingote i Txusa Mulà 
a títol pòstum, i a l’entitat de Diables Parets i a l’empresa 
Freudenberg.

El dissabte 21 de gener s’iniciaran més activitats de Fes-
ta Major: el Torneig de Tenis Taula, a la Sala Polivalent 
de l’Escola Pau Vila; el 7è Ral·li / Concurs de Fotografi a 
Festa Major Hivern, al Barri Antic; les visites al Pessebre 
Monumental sobre taula, sota la plaça de la Vila; el toc 
de campanes i la tronada d’inici de festa i el toc d’inici de 
Festa Major d’Hivern, també a la plaça de la Vila; el pilar 
de Festa Major d’Hivern, a càrrec dels Manyacs Parets; 
el mercat medieval IX Parets Medieval, al Barri Antic; la 
Plantada i VI Trobada de Bestiari Diables Parets, a l’apar-
cament de la Linera, i la inauguració de la VI Trobada de 
Bestiari Diables Parets. A més, al Casal de Cultura Can 
Butjosa, hi haurà el concurs de cuina de la mongeta pa-
retana, la Calçotada Popular i el concert amb Los 1000 
Hombres. El mateix 21 de gener, a la tarda, continuarà la 
festa a l’aparcament de la Linera amb la Cercavila de les 

colles tabaleres amb una tabalada conjunta, una xocola-
tada i cremat de rom per al públic assistent, el Correfoc 
de Bèsties, la XXV Desfi lada Infernal, i les Històries de 
Bèsties de Diables Parets i convidades amb lluïment fi nal 
i repartiment tradicional de brou. 
El Teatre Can Rajoler acollirà l’espectacle de Jazz som 
aquí!, a càrrec de Pep Plaza & Big Band Jazz Maresme, 
i al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, tindran 
lloc dos esdeveniments destacats de la Festa Major: el 
Concert de versions d’Hotel Cochambre, a les 23 h, i la 
sessió de música electrònica amb el paretà DJ Alan, a 
la 1.15 h, que posarà punt fi nal a la jornada. L’endemà, 
el diumenge 22 de gener, el tret de sortida de la festa 

Parets celebra el primer Concurs de Cuina de la Mongeta Paretana

Parets del Vallès acollirà el primer Concurs de Cuina de 
la Mongeta Paretana el 21 de gener, de 12.30 a  13 h, en 
el context de la XXV Calçotada Popular de la Festa Ma-
jor d’Hivern, al Casal de Cultura Can Butjosa, al carrer la 
Salut, 50. L’objectiu principal del concurs és difondre la 
mongeta paretana a través de l’elaboració de plats que 

els participants han de cuinar a casa i han de portar al 
Casal de Cultura Can Butjosa per a participar en el concurs 
i per difondre’n les receptes. A més, durant la calçotada 
popular de la  Festa Major també s’inclourà una degusta-
ció de la mongeta per a tots els assistents.

Inscripcions gratuïtes
La inscripció al concurs és gratuïta i hi poden participar 
totes les persones afi  cionades a la cuina, sense importar 
l’edat, la professió, l’o ci o la nacionalitat. D’altra banda, 
les inscripcions s’hauran de formalitzar fi ns al 19 de gener 
de 2023, a través de la butlleta d’inscripció amb la qual 
es lliurarà a cada participant un paquet de 200 grams de 
mongetes paretanes per elaborar el plat. Les butlletes 

Conreu de mongeta paretana, a la qual es dedica el concurs

El jurat del concurs estarà integrat per l’alcalde de Parets, 
Francesc Juzgado,  la regidora de Turisme, O’hara Val-
divia, i una cuinera professional, que en aquesta ocasió 
serà la Rosa Parera, de Can Parera. El veredicte del jurat 
del premi es donarà a conèixer el mateix dia 21 de gener, 
just abans de l’inici de la Calçotada popular.
L’activitat s’inclou en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2021-2023 del govern local de Parets.
Per a més informació sobre les bases del concurs es pot 
consultar el portal web de l’Ajuntament de Parets.

El concurs es farà el 21 de gener dins de la XXV Calçotada Popular de la Festa Major d’Hivern i inclourà una degustació d’aquest producte

es poden omplir en qualsevol dels següents serveis dins 
el seu horari: el Servei de Comerç, al carrer Major, 1; al 
Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera, 1 o al 
Casal de Cultura Can Butjosa, al carrer la Salut, 50. Pel que 
fa als premis, n’hi haurà dos, el 1r i el 2n, que obtindran 
cadascú un reconeixement del concurs a més d’1 kg de 
mongetes paretanes. 
Els guanyadors seran escollits pels criteris de valoració 
de l’elaboració del plat, la presentació, l’originalitat de la 
proposta i la incorporació d’altres productes de proximitat. 

es donarà al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez 
amb la XXV Trobada i Plantada de Gegants de Parets. A 
més, el diumenge també hi haurà, a la plaça de la Vila, la 
Ballada de Sardanes, al Barri Antic i a la plaça de la Vila; 
la Cercavila de Gegants i els Balls Finals dels Gegants, 
i, fi nalment, dos correfocs simulats al carrer Barcelona. 
Pel que fa al Teatre Can Rajoler, el mateix 22 de gener, 
acollirà l’espectacle familiar La bella dorment, i el Poli-
esportiu Municipal Joaquim Rodríguez, el Gran Ball de 
Festa Major.
La Festa Major d’Hivern ha estat programada per l’Ajun-
tament de Parets del Vallès de manera conjunta amb el 
grup de treball de la Taula d’Entitats de Parets del Vallès.

Durant la Calçotada 
popular també hi haurà una 

degustació per a tots els assistents

La festa inclou una programació 
extensa amb activitats per a tots

 els públics, a més de la celebració
 de la IX Fira Parets Medieval

El veredicte del jurat del premi es 
donarà a conèixer el mateix dia 

21 de gener
Mostra de mongeta paretana
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L’Ofi cina Local d’Habitatge tramita 244 ajuts per al lloguer

L’Ofi cina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Parets ha 
tramitat enguany 244 ajuts en matèria d’habitatge de 
les diferents convocatòries d’ajuts a lloguer que va obrir 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En total, les subven-
cions tramitades es poden agrupar entre: subvencions 
per pagar el lloguer per a persones grans, subvencions 
per al pagament BO JOVE, subvencions per al pagament 
de lloguer MITMA (major de 36 anys), i subvencions per al 
pagament de lloguer MITMA (menors de 36 anys). 

Totes les subvencions
Les subvencions per al pagament del lloguer per a perso-
nes grans consisteixen en subvencions per al pagament 
del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per fa-

AURON - 2 anys BRIE - 2 anys MALI - 2 anys HORUS - 9 mesos

FLORIDA - 1 any LOLA - 7 anys CHUSA - 9 anysMEMPHIS - 8 anys

Entre els expedients hi ha subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans, per al BO JOVE i per al MITMA de majors i menors de 36 anys

L’Ofi cina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Parets ha tramitat expedients en diferents convocatòries de l’Agència d’Habitatge de Catalunya

cilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer 
a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. 
D’aquesta tipologia, se n’han tramitat 25 expedients. 
Pel que fa a les subvencions per al pagament BO JOVE, 
que són per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en 
règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb 
escassos mitjans econòmics, ajuts en règim de concurrèn-
cia no competitiva, per joves que en el moment de fer la 
sol·licitud tinguin fi ns a 35 anys inclosos i compleixin els 
requisits de la convocatòria, l’ofi cina ha tramitat 80 ajudes 
per a joves de Parets. 
La tercera subvenció tramitada, la del pagament de llo-
guer MITMA (major de 36 anys), consisteix en una sub-
venció per al pagament del lloguer, en règim de concur-

rència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència 
en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població 
en risc d’exclusió social. L’any 2022, s’han comptabilitzat 
un total de 83 ajuts d’aquesta tipologia. 

I, fi nalment, les subvencions per al pagament de lloguer 
MITMA (menors de 36 anys), són subvencions per facili-
tar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en 
règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves 
que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fi ns 
a 36 anys. D’aquests darrers ajuts, l’ofi cina n’ha tramitat 
56 expedients aquest any. 

L’Ajuntament ha tramitat diversos tipus d’ajudes d’habitatge

L’Ofi cina Local d’Habitatge 
de Parets ha tramitat 

80 ajudes per a joves, 80 ajuts 
per a sectors de població en risc 

d’exclusió social i 56 subvencions 
per a facilitar l’emancipació 

de persones joves 
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Es presenta la campanya per renovar l’enllumenat públic ‘Parets LED’S Go!’

L’equip de govern de l’Ajuntament presenta, el 9 de gener, la campanya per renovar i millorar l’enllumenat públic ‘Parets LED’S Go!’’

L’equip de govern aposta per les energies renovables, juntament amb l’estalvi econòmic i energètic

L’alcalde, Francesc Juzgado, presentant la campanya 

L’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar, el 9 de 
gener, la campanya per renovar l’enllumenat públic del 
municipi dins el projecte ‘Parets LED’S Go!’ per millorar 
l’efi ciència energètica, reduir la contaminació i aconseguir 
un estalvi econòmic per al municipi. L’acte de presentació 
de la campanya es va fer a la plaça de Josep Marcer, un 
dels espais del poble on s’ha iniciat la primera fase del 
projecte, i va anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado.

Més efi ciència i menys contaminació
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va destacar que 
“es tracta de l’inici d’un projecte per anar renovant tota 
la il·luminació dels carrers per aconseguir un estalvi ener-
gètic i una millora mediambiental. La campanya que pre-
sentem es tracta d’una primera fase on es renovaran 668 
fanals de l’Eixample. L’objectiu fi nal és aconseguir més 
efi ciència energètica, reduir la contaminació i, al mateix 
temps, assolir un estalvi econòmic, que en aquest cas 

supera els 56.000 euros. Per tant, l’aposta que fem des 
de l’Ajuntament de Parets és un cop més per la millora 

de l’efi ciència energètica, juntament amb l’aposta per les 
energies renovables, entre altres mesures”. 

Francesc Juzgado: “L’objectiu és 
aconseguir més efi ciència energèti-
ca, reduir la contaminació i assolir un 

estalvi econòmic”

En aquest sentit, la campanya ‘Parets LED’S Go!’’ supo-
sarà un estalvi energètic de l’enllumenat públic munici-
pal del 70,95%, que, d’altra banda, representa un estalvi 
econòmic de 56.338 euros anuals. 

La potenciació de les energies renovables
La primera fase del projecte es durà a terme a l’Eixample, 
on es renovaran 668 llums de fanals per un enllumenat de 
tecnologia LED més efi cient, més resistent i menys con-
taminant. A banda de la millora de l’efi ciència energètica, 
una de les apostes de l’Ajuntament en aquest àmbit és la 
potenciació de les energies renovables. 

Projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques als edifi cis municipals

L’Ajuntament de Parets presenta el desenvolupament del projecte

L’acte es va celebrar el 10 de gener al terrat de l’Escola Municipal Pau Vila i va servir per a presentar el projecte als veïns i veïnes del poble 

L’acte de presentació del projecte a l’Escola Municipal Pau Vila

L’Ajuntament de Parets del Vallès va presentar, el 10 de 
gener, el desenvolupament del projecte d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques als edifi cis municipals de la po-
blació. L’acte de presentació es va fer al terrat de l’Es-
cola Municipal Pau Vila, on hi ha, precisament, una de 
les instal·lacions fotovoltaiques municipals. L’acte va ser 
presidit per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la vi-

cealcaldessa, Casandra Garcia, i la regidora de Medi Am-
bient, Rosa Martí. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va explicar que 
“des del govern municipal hem fet una aposta per les 
energies renovables amb la instal·lació de plaques foto-
voltaiques en diferents equipaments municipals, dues de 
les quals ja estan en funcionament, a l’Escola Municipal 
Pau Vila i al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, i 
una tercera en procés d’iniciar l’execució a l’Escola Pom-
peu Fabra. Es tracta d’una aposta per aconseguir reduir 
la petjada de CO2 i complir els objectius ODS en l’àmbit 
europeu, a més de reduir de la despesa energètica”. 
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, va apuntar que “l’acte 
va servir per explicar als veïns i veïnes la transformació en 
l’àmbit energètic que estem dissenyant i desenvolupant 
en els equipaments municipals. Aquesta va començar al 
Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, també les tenim 
a l’Escola Municipal Pau Vila i hem engegat ja el projecte a 
l’Escola Pompeu Fabra. Pensem que amb aquesta línia de 
tres eixos reduirem el consum energètic, ara que, a més, 

Al voltant de 
200 immobles privats al municipi 

han instal·lat plaques fotovoltaiques 
en tan sols dos anys 

se n’ha incrementat el cost, que ho fem utilitzant energies 
renovables i cuidant del nostre medi ambient. A més, el 
fet de fer-ho a l’Escola Pau Vila fa que encara agafi  una 
magnitud més pedagògica i didàctica, perquè en l’àmbit 
de l’alumnat i en l’àmbit familiar es pot conscienciar en-
cara més la població de la importància de fer un consum 
energètic equilibrat i reduir-ne el cost econòmic”.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, va destacar que 
“nosaltres hem començat aquest camí, tenim actualment, 
dues instal·lacions funcionant, que són l’Escola Municipal 
Pau Vila i el Camp de Futbol Municipal Josep Seguer i ja 
està fet el projecte de la tercera a l’Escola Pompeu Fabra, 
que s’executarà tan aviat com es pugui pressupostària-
ment. Pel que fa a les instal·lacions particulars, també 
pensem que estem en el bon camí per haver modifi cat l’or-
denança de l’IBI i promoure una reducció del 50% durant 
5 anys en l’IBI en l’ús residencial i el 10% durant 3 anys 
en l’ús industrial, i hem generat que molts particulars de 
Parets ho sol·licitin”.

Més plaques solars
Les bonifi cacions municipals volen ser un incentiu més 
perquè els ciutadans i les empreses paretanes instal-
lessin plaques fotovoltaiques. Així, el 2021 es van instal-
lar plaques fotovoltaiques en 55 immobles de Parets, 49 
en edifi cis residencials i 6 en edifi cis industrials, mentre 
que aquest 2022 se n’han instal·lat 141, que corresponen 
a 123 en edifi cis residencials i 18 en edifi cis industrials. 
Unes xifres que representen al voltant de 200 instal-
lacions fotovoltaiques noves en immobles privats al mu-
nicipi en tan sols dos anys. 

Imatge aèria de les plaques fotovoltaiques de l’Escola Municipal Pau Vila
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El paper social de les 
orquestres durant la 
Transició, a Can Rajoler

La Sala d’Exposicions de Can Rajoler acull la mostra Or-
questres i Llibertat, del Museu Etnològic Barcelona, co-
missariada pel paretà Enric Miró, fi ns al 29 de gener. La 
proposta, que parla de l’antropologia de la cultura popular 
urbana, vol ser un reconeixement al paper social que van 
tenir les orquestres com la Plateria i La Salseta del Poble 
Sec durant la Transició. En el marc de la mostra, el 13 de 
gener la sala va acollir la visita guiada El perquè de l’ex-
posició i tast Antropologia de la Cultura Popular urbana. 
Josep Fornés, exdirector del Museu Etnològic Barcelona, i 
el paretà Enric Miró, comissari de l’exposició, van conduir 
la visita. Josep Fornés s‘ha dedicat a la gestió pública de 
la Cultura, a més de la seva activitat professional com a 
docent.

Un moment de la cercavila del Carnaval de Parets, amb el públic i els participants, en una edició anterior de la festa

La celebració serà el pròxim diumenge, 19 de febrer, i comptarà amb 12 premis

Una de les novetats d’aquest any és 
l’increment de l’import dels premis 
locals del concurs de disfresses en la 

modalitat de comparsa d’adults

Festa i disbauxa al Carnaval de Parets 2023

L’Ajuntament de Parets va celebrar, el passat 12 de fe-
brer, la sessió d’acollida i de benvinguda a les persones 
contractades per mitjà dels plans d’ocupació local, a la 
sala d’actes de l’SLOP (Servei Local d’Ocupació de Parets). 
En total, s’han contractat 32 persones a través dels plans, 
per fer feines d’una durada de sis mesos, repartides en 
diferents departaments i perfi ls professionals.

Rebuda i benvinguda de l’alcalde
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va presidir l’acte 
i va donar la benvinguda a les persones contractades en 
els pans d’ocupació, juntament amb tècnics de l’SLOP, i 
va explicar que “els plans d’ocupació local són una aposta 

Un moment de la sessió de benvinguda i acollida de les persones contractades, amb l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i els tècnics municipals

L’acte, presentat per l’alcade, Francesc Juzgado, es va celebrar el 12 de gener a la sala d’actes del Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) 

del govern i de l’Ajuntament per donar ocupació i un lloc 
de treball a la gent aturada del nostre municipi i, al mateix 
temps, un trampolí perquè durant aquest període puguin 
fer recerca i adquirir experiència per buscar feina a l’em-
presa privada. Durant l’acte, hem donat la benvinguda a 
les 32 persones que s’incorporaran a treballar i els hem 
desitjat sort perquè totes puguin aprofi tar l’experiència 
laboral al nostre Ajuntament”. 

Els contractes oferts a diferents perfi ls
Els 32 contractes responen a 20 ofertes de places sense 
requisits formatius específi cs, 8 per a formació de grau 
professional i 4 per a persones amb formació de grau su-

L’Ajuntament celebra la sessió de benvinguda dels plans d’ocupació local  

La mostra ha estat comissariada pel paretà Enric Miró

perior. En aquest sentit, hi ha 15 contractes de neteja, 1 
de consergeria, 4 de brigada de manteniment, 1 de tècnic 
de jardineria i horts, 4 d’administratius, 3 d’agents cívics 
i 4 de reforç a les escoles. Per altra banda, tots els con-
tractes dels plans d’Ocupació Local són d’un 70% de la 
jornada, excepte un, que és del 100%.

Inserció laboral i recerca de feina
Els plans d’ocupació locals tenen l’objectiu de facilitar la 
inserció laboral i millorar les competències professionals 
de les persones, per aquest motiu, a més d’una experi-
ència de treball, inclou l’acompanyament en la recerca 
activa de feina.

L’alcalde Francesc Juzgado, presidint la sessió de benvinguda

L’exposició es podrà veure fi ns al 29 de gener

Un any més, Sa Majestat el Rei Carnestoltes visitarà Pa-
rets per omplir els carrers i places de festa, gresca i dis-
bauxa. Enguany, la celebració tindrà lloc el diumenge 19 

de febrer, a partir de 10 h, amb l’inici de la rua al carrer 
Monistrol. Una de les novetats d’aquest any és que hi ha 

hagut un increment de l’import dels premis locals en la 
modalitat de comparsa d’adults. Pel que fa als concursos, 
per a participar en el concurs individual, caldrà inscriure-
s’hi el mateix dia al carrer Monistrol, mentre que per al 
concurs de comparses, han d’inscriure-s’hi prèviament 
a Can Rajoler (carrer Travessera, 1, o al telèfon 93 573 
98 00) en horari d’ofi cina. En inscriure’s, se’ls donarà les 
normes de participació. 
Enguany hi haurà un total de 12 premis: 3 per a la cate-
goria individual per a infants, 3 per a adults, 4 per a les 
comparses d’adults i 2 per a les comparses infantils. A 
més, els premis els podran cobrar també entitats i asso-
ciacions, a més de persones físiques.
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Milers de paretans i paretanes van sortir al carrer per rebre els Reis d’Orient 

La cavalcada dels Reis d’Orient va arribar a Parets del 
Vallès el 5 de gener, on Melcior, Gaspar i Baltasar van re-
córrer els carrers del municipi acompanyats dels patges 
reials, els voluntaris, les entitats i els cossos de seguretat.

Recorregut
La cavalcada va sortir de Can Vila a dos quarts de sis de 
la tarda i va anar fi ns a la plaça de Josep Marcer. Allà, 
els nens i nenes del poble van poder saludar els Reis i 
entregar-los les cartes.
Posteriorment, Ses Majestats van passejar-se pels car-
rers del poble fi ns a les set de la tarda, quan van arribar 
a la plaça de la Vila, on van ser rebuts a l’Ajuntament de 
Parets per l’alcalde, Francesc Juzgado, encarregat d’en-
tregar la clau màgica que obre la porta de totes les cases, 

juntament amb l’equip de govern. Allà hi va haver l’última 
recollida de cartes. 
L’organització de la cavalcada va anar a càrrec de l’Ajunta-

Un dels moments més esperats de la cavalcada dels Reis d’Orient a l’Ajuntament, acompanyats de l’equip de govern

Els Reis d’Orient van escampar la màgia a les llars de Parets del Vallès i durant la cavalcada el dia 5 de gener

Els Reis d’Orient van ser rebuts a 
l’Ajuntament per l’alcalde, Francesc 

Juzgado

ment de Parets i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, 
amb la col·laboració d’Ara Sarau, l’Associació Rodola, la 
Colla del Ball de Gitanes, la Comissió de Festes, els Dia-
bles Parets i el Club Patí Parets.

L’alcalde, Francesc Juzgado, amb els Reis d’Orient 

La vicealcaldessa, Casandra Garcia, a la cavalcada

La cavalcada a TvParets i RAP107FM. 
La cavalcada d’enguany es va 
poder seguir en directe a RA-
P107FM, amb la retransmissió 
dels companys de l’emissora 
local. Trobareu l’àudio complet 
a rap107.fm. A més, a TvPa-
rets també trobareu un vídeo 
resum de la jornada que podeu 
consultar aquí.

Els nens i nenes de Parets van fer entrega de les cartes als Reis El municipi va celebrar la màgia de la cavalcada dels Reis d’Orient El moment del parlament dels Reis d’Orient amb el públic

Un dels moments, de la nit del 5 de gener, durant la cavalgada dels Reis d’Orient en un dels carrers del poble

La plaça de la Vila plena per la cavalcada de Reis
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Preu general: 15 €
Preu especial: 12 €
Preu Carnet Jove Parets: 11 €
Durada: 1 h 20 m

cultura.parets.cat

FEBRER26 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

elsespectaclesaParets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Cobla La Principal del Llobregat i Enric Arquimbau

Un espectacle únic que combina textos 
de Les mil i una nits amb la música de la 
cobla La Principal del Llobregat

Mil i una nits amb 
la Llobregat

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

Mil i una nits amb 

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

PROGRAMACIÓ

Diumenge
22 gener
18 h Teatre Can Rajoler

La  bella
dorment

en  català

Cia. Dreams Teatre

En un regne llunyà, hi havia uns reis que no tenien fills. Després de consultar mags i fades, descobreixen 
que la malvada fada sisena li ha fet un malefici a la reina. La fada setena, la més inepte del regne, intenta 
desfer el sortilegi, i encara que l’encanteri no surt com esperava, aconsegueix el que pretenia; després de 
nou mesos els reis tenen una filla. El dia del bateig la malvada fada sisena es presenta a palau i fa servir 
el seu malèfic poder contra la princesa. “Abans de complir setze anys, es punxarà amb una agulla i 
morirà”. La fada setena aconsegueix atenuar el malefici, però amb els nervis tampoc li surt bé. “La 
princeseta no morirà, només quedarà adormida durant cent anys”...

familiar

S’amplia el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

L’Ajuntament de Parets ha ampliat la convocatòria per 
demanar els ajuts per al pagament de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI). L’ampliació del termini per a presentar 
les ajudes és fi ns al 15 de febrer, ja que prèviament la 
fi nalització s’havia fi xat el 20 de gener. 
L’ajut de l’IBI té la fi nalitat de compensar la càrrega tri-
butària municipal associada a l’habitatge habitual, està 
destinada a qualsevol persona que compleixi els requisits 
i enguany, a més, l’import s’ha incrementat a 140 €. 

Els requisits per demanar l’ajut
L’ajut està destinat a qualsevol persona que compleixi els 
requisits següents:

Els interessats podran presentar les sol·licituds fi ns al 15 de febrer, en línia o de manera presencial a les Ofi cines d’Atenció Ciutadana

L’ampliació del termini per a presentar les ajudes és fi ns al 15 de febrer, ja que prèviament la fi nalització s’havia fi xat el 20 de gener

a) La persona benefi ciària ha d’estar empadronada en 
l’immoble objecte de l’ajut.
b) S’ha de constar com a contribuent o cotitular de l’Im-
post sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) del 
municipi de Parets del Vallès o ser titular d’un contracte 
de lloguer. En aquest últim cas, s’ha de demostrar que el 
pagament va a càrrec seu, aportant contracte on fi guri 
l’obligació de pagament de l’IBI i/o el rebut assegurant 
que s’ha pagat.
c) No disposar de cap altre habitatge, com a propietari, 
amb un valor cadastral superior a 25.000€. En cas de 
disposar de més d’un, entre tots no poden superar els 
25.000€.

d) De conformitat amb el que preveu l’art. 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
atesa la fi nalitat d’aquest ajut, s’exceptua de la prohibició 
general d’obtenir la condició de benefi ciari el fet de no 
trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social.
e) Els ingressos nets de la unitat familiar no podran su-
perar el límit següent, d’acord amb les dades obtingudes 
durant l’exercici anterior amb dades de renda disponible 
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Els sistemes de presentació 
El termini per a les sol·licituds s’ha ampliat del 20 de 
gener al 15 de febrer de 2023. El tràmit es pot fer pre-
sencialment a les Ofi cines d’Atenció Ciutadana (Plaça de 
la Vila, 1 o Carrer La Volta, 2), electrònicament a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Parets o mitjançant l’aten-
ció per videotrucada demanant cita prèvia. 

L’atenció als casals de gent gran 
Com en altres ocasions, amb l’objectiu d’evitar desplaça-
ments a les persones d’edat  avançada o amb difi cultats 
de mobilitat, el personal de l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
prestarà aquest servei als Casals municipals per a la gent 
gran, amb cita prèvia que es pot demanar trucant al 93 
573 88 88. Els horaris d’atenció són els següents: al Casal 
Sant Jordi, els dilluns i dimecres de 10 a 12.30 h; al Casal 
Ca n’Oms (temporalment a la Sala Serra de la Coopera-
tiva), els dimarts de 10 a 12.30h; i al Casal Asoveen, els 
dijous de 10 a 12.30 h.  

El termini per fer les 
sol·licituds s’ha ampliat del 20 

de gener al 15 de febrer de 2023 i  
l’import s’ha incrementat a 140 €
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L’Ajuntament de Parets ha fet nombroses millores en diferents edifi cis municipals

Equipaments al dia a Parets del Vallès

A la Protectora d’Animals s’hi ha incorporat un mòdul prefa-
bricat completament equipat amb AACC, una base de formigó 
per anivellar-lo i per evitar que la humitat del terreny afecti el 
mòdul; també s’ha dotat de conductes i registres per facilitar la 
connexió als serveis necessaris perquè funcioni correctament.

Per raons de neteja, manteniment i posada al dia 
de l’edifi ci municipal, s’han pintat diferents aules,  
el menjador, el gimnàs i el passadís de l’escola 
Lluís Piquer.

En primer lloc, s’han pintat els espais comuns de la planta baixa i altres ubicacions de l’escola. Amb aquesta intervenció s’han reparat les esquerdes de les zones d’actuació. 
També, per tal de separar els cubells de brossa i l’entrada de serveis de la cuina, s’ha instal·lat una porta metàl·lica amb reixa. Aquesta porta està equipada amb pany i clau per 
obrir des de l’exterior, barra antipànic per facilitar l’evacuació del personal de la cuina i es pot obrir en tota la seva amplada per facilitar el manteniment dels elements de la sala 
annexa al passadís. També s’ha reforçat amb una planxa d’acer la part de l’accionament de la barra antipànic per difi cultar-ne l’obertura des de l’exterior i evitar possibles episodis 
de vandalisme. I, per últim, aprofi tant l’aniversari de l’escola (60 anys), s’han col·locat unes lletres metàl·liques ancorades a l’entrada principal.

Actualment, s’està executant una remodelació que afecta la sala de jocs, la de billar, 
la de televisió, l’entrada i l’escala de comunicació amb la planta baixa. Al teatre, 
s’hi està treballant en el magatzem, els vestidors, la Sala d’Entitats i Sala de Juntes 
de la primera planta. Paral·lelament es col·locarà un ascensor que comuniqui les 
diferents plantes de l’edifi ci. La durada estimada de les obres és de 3 mesos.

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

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 des del mes d’octubre fi ns ara és de 219.616,49€, sense comptar amb les 
obres de Ca N’Oms, encara en execució. 

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 i a l’escola Lluís 
Piquer, la remodelació de Ca n’Oms, la sala de vetlles del Cementiri Municipal, i les millores de l’Associació Protectora de Parets del Vallès. Aquest mes de gener començaran les 
obres de la cuina i la porta de l’amfi teatre de Can Butjosa, l’obra del pati de l’escola Pau Vila, les lluminàries de LED de la pista d’atletisme, el canvi de fusteria a l’Escola Bressol La 
Cuna, la il·luminació de la Protectora d’Animals i la il·luminació de l’Escorxador. Les actuacions que s’han de realitzar d’ara endavant se centren en els equipaments següents: Can 
Butjosa, Piscina Municipal Miguel Luque, Escola Bressol La Cuna i Residència Pedra Serrada. La informació de totes les actuacions que s’han fet en l’any 2022 es pot consultar a 
l’especial del Parets al dia número 222. 

PROTECTORA D’ANIMALS DE PARETS ESCOLA LLUÍS PIQUER

ESCOLA PAU VILA

SALA DE VETLLES (EN EXECUCIÓ) CA N’OMS (EN EXECUCIÓ)

S’han col·locat dos marcadors nous amb la 
numeració corresponent. Aquests marcadors 
s’han dotat amb cadena i passador per a comp-
tabilitzar la puntuació; també s’hi han inclòs 
uns penjadors de roba.

CASAL ASOVEEN
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Parets celebra una nova trobada Cafè Comerç 
centrada en les accions i projectes pel 2023

Parets del Vallès va acollir una nova trobada Cafè Comerç 
amb els comerciants del municipi, centrada a realitzar una 
pluja d’idees de les accions i projectes de cara al 2023. La 
sessió es va fer el 16 de gener, a la Sala Iveco de l’SLOP 
(Servei Local d’Ocupació de Parets) dels Serveis Munici-
pals La Volta, al carrer de la Volta, 2. 
L’objectiu de Cafè Comerç és organitzar periòdicament 
trobades amb la participació de membres de l’Ajunta-
ment, experts i comerciants amb l’objectiu de potenciar el 

El calendari de dies festius del municipi pel 2023 ja està disponible

Un moment de la nova sessió trobada Cafè Comerç, el 16 de gener, amb els comerciants del municipi

sector al municipi. El projecte es proposa com un espai de 
debat i reflexió on es plantegen necessitats, accions a fer 
en el futur i temes d’interès comú en el sector del comerç, 
i està emmarcat dins la campanya “Enamora’t de Parets”. 

Les formes de contactar-hi
Per inscriure’s a les sessions de Cafè Comerç cal contactar 
via WhatsApp o per telèfon al 617 35 08 26 o a infoco-
merc@parets.cat. 

Mor Salvador Gispert 
Grau,  exregidor de 
l’Ajuntament de Parets

Imatge de l’exregidor, Salvador Gispert

L’exregidor de l’Ajuntament, Salvador Gispert Grau, va mo-
rir el 30 de desembre de 2022 a l’edat de 81 anys. L’Ajun-
tament de Parets n’ha lamentat la pèrdua i ha transmès 
el suport a la seva família i amics.

L’Església de Sant Esteve
En Salvador Gispert Grau va ser regidor de l’Ajuntament 
de Parets pel Grup Municipal de Convergència i Unió i 
membre de la junta de la Cooperativa La Progressiva.
El funeral es va celebrar, 1 de gener, a l’Església de Sant 
Esteve.

L’Ajuntament lamenta la seva pèrdua i transmet 
el suport a la seva família i amics

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android
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Els consells d’infants i de joves del municipi 
comencen a treballar en l’encàrrec d’enguany

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?

Tornen les visites de l’alumnat de tercer de primària 
a l’Ajuntament de Parets del Vallès

L’Escola Municipal Pau 
Vila, una escola plena 
d’història

L’Escola Municipal Pau Vila acollirà la xerrada Quan el Pau 
Vila era el patró, de Jaume Espona, el 25 de gener a les 
17 h a la Sala Polivalent. L’acte es fa amb motiu del 60è 
aniversari del centre, ja que l’escola va iniciar l’activitat 
educativa el curs escolar 1962-1963 en espais habilitats 
a les dependències on actualment es troba Ca n’Oms, com 
a centre de batxillerat elemental de preparació per als 
exàmens fi nals a l’Instituto de Enseñanza Media Milà i 
Fontanals de Barcelona. 
Més endavant, l’any 1968, van començar les obres de 
l’edifi ci situat a l’avinguda Pedra del Diable, que avui acull 
l’escola, i el curs 1970-1971 els alumnes es van traslladar 
de manera defi nitiva al nou emplaçament.

Els canvis de l’Escola
Al llarg dels anys, l’Escola ha evolucionat amb diferents 
canvis educatius, des del batxillerat elemental fins a 
l’actual educació primària. Els canvis s’han acompanyat 
d’ampliacions i modifi cacions a les instal·lacions per tal 
d’adaptar-les a les necessitats.

Més de seixanta anys d’història
Enguany, el centre celebra el 60è aniversari i, a més a 
més de la xerrada, convida tothom a participar en la xarxa 
social Instagram publicant fotografi es antigues i actuals 
de l’escola amb l’etiqueta #vaiganaralpatro60.

L’acte d’aniversari estarà presentat per Jaume Espona

Les sessions de treball seran a la Sala de Plens els dies 19 de gener i 16 de febrer. Els con-
sells d’infants i de joves de Parets tindran una sessió de treball el 19 de gener i una altra el 16 de febrer, a la Sala 
de Plens, amb la regidora de Patrimoni i Medi Ambient, Rosa Martí. Els alumnes hi entrevistaran la regidora en 
relació amb l’encàrrec rebut aquest curs. La sessió també comptarà amb la visita de l’alcalde, Francesc Juzgado, 
i la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia.

Els alumnes de 3r de primària visiten l’Ajuntament de Parets. Els escolars, acompanyats per mestres del centre, 
visiten les dependències de l’Ajuntament per conèixer-ne el funcionament de prop i plantejar els seus dubtes als 
representants polítics. 

La xerrada Quan el Pau Vila era el patró es farà 
el 25 de gener, a càrrec de Jaume Espona



Berenar i ball

Concert nadales Coral Sant Jordi

CorreParets Recollida regals solidaris a Don Dino

Fira de Nadal

Pessebre Monumental

Recepció Reis d’Orient

Taller de fanalets



Caga Tió

Recollida regals solidaris a Don Dino

Encesa llums de Nadal

Pista de gel

Coral Sant Jordi al Berenar de la Residència

Cavalcada Reis d’Orient

Reis d’Orient a la Residència

Totes les fotos
als àlbums de

Patge Reial

Concert Sant Esteve Coral SantJordi

Cap d’Any al Pavelló amb Duet Ambient 



L’Escola Municipal Pau Vila ha millorat els seus espais 
exteriors a través del projecte ‘Transformem els patis’. 
En aquest sentit, el pati d’educació infantil ha introduït un 
sorral, un rocòdrom, una pèrgola, vaporitzadors, estructu-

res de fusta a terra, cuinetes, jardineres, un tipi, taules i 
la reubicació de l’espai de l’hort. Pel que fa al pati de cicle 
inicial, queda pendent un sorral, un tobogan, més arbres, 
grades i una estructura de fusta, entre altres.

Parets presenta la segona fase de la renovació del pati de l’Escola Municipal 
Pau Vila
L’acte es va fer el 16 de gener a l’Escola Municipal Pau Vila dins el projecte ‘Transformem els patis de les escoles públiques del municipi’

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i la regidora d’Equipaments, Laura Lozano, a l’acte

El pati de l’Escola Municipal Pau Vila 

El sorral elevat i la pèrgola del pati infantil de l’Escola Municipal Pau Vila

L’Escola Municipal Pau Vila amb alguns dels canvis fets

Algunes de les estructures de fusta del pati

PARETS TRANSFORMA ELS PATIS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES

19 de gener de 2023

 “El projecte pretén que els infants puguin estar més estona a l’aire lliure i en unes millors condicions. Els ciment 
i les tanques han quedat obsolets, els patis s’han de convertir en espais més educatius, inclusius i amb visió de 
gènere per acollir algunes activitats que es fan a les aules, però que també es poden fer a l’exterior”. 

Casandra Garcia 
Vicealcaldessa i regidora d’Educació

L’Ajuntament de Parets va presentar, el 16 de gener, la 
segona fase de la renovació dels espais exteriors de l’Es-
cola Municipal Pau Vila, dins el projecte ‘Transformem els 
patis de les escoles públiques del municipi’. El projecte té 
l’objectiu de fer els patis més inclusius, naturalitzats i amb 
perspectiva de gènere, per tal que els alumnes passin més 
estones a l’aire lliure. El pressupost de la segona fase del 
projecte és de 67.000 euros i té una previsió de 3 mesos.  
L’acte va estar presidit per l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casan-
dra Garcia, i la regidora d’Equipaments, Laura Lozano, 
que van presentar a l’escola la segona fase de les obres 
conjuntament amb la directora de l’escola, Pilar Piernau 
i amb el tècnic municipal de via pública.  L’alcalde de Pa-
rets, Francesc Juzgado, va apuntar que “hem presentat la 

segona fase del projecte, donant per acabada la primera, 
i aquesta no es destina només a mobiliari, equipament 
o jocs, sinó que, a més, també s’aprofi ta per fer obres 
d’acabat al talús, de moviment de terres i de canalització 
d’aigua de pluges. En aquest sentit, no són obres d’estruc-
tura sinó també d’intervenció al terreny. Així, la durada 
prevista de la segona fase serà al voltant de tres mesos 
ja que, hem donat prioritat a la seguretat de l’escola, dels 
docents i dels nens i nenes”. 
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Gar-
cia, va destacar que “el projecte s’inclou dins el projecte 
general de ‘Transformem els patis’ amb l’objectiu que els 
alumnes i infants del municipi surtin més en els espais 
exteriors i no passin tant temps dins les aules. En concret, 
a l’Escola Municipal Pau Vila, en ser la titularitat de l’Ajun-

tament, i no tenir només el manteniment com a la resta 
d’escoles, en aquest cas hem aprofi tat per fer la inversió 
en clavegueram, xarxa de connexió interna i moviment 
de terres. També volem aprofi tar per agrair la implicació 
de tota la comunitat educativa i els docents de l’escola 
Pau Vila amb el procés de participació i la formació del 
projecte que es va fer”. 
La regidora d’Equipaments, Laura Lozano, va explicar que 
“el que ens agradaria destacar és que es tracta d’una de 
les apostes més importants des del servei d’equipaments. 
Tenim més de 50 equipaments al municipi i hem cregut 
que és important que el pati de l’Escola Municipal Pau Vila 
estigui en condicions. També creiem que hem millorat la 
coordinació en aquesta segona fase del projecte i creiem 
que això és un punt importat. Esperem que us agradi el 
projecte, que a més, pensem que ha estat molt participa-
tiu per part del servei d’educació”. 
El projecte de ‘Transformem els patis’ s’ha portat a terme 
a totes les escoles d’infantil i primària de Parets per a 
renovar els patis. Concretament, la iniciativa concep els 
espais exteriors de les escoles, no només com a zones 
d’esbarjo i de lleure, sinó també com a espais d’aprenen-
tatge. És a dir, es poden fer les classes i ensenyar les ma-
tèries que imparteixen dins de l’aula a fora al pati.

La presentació es va fer el 16 de gener a l’Escola Municipal Pau Vila



ESPECIAL PATIS

El pati de l’Escola Pompeu Fabra 

L’arbre central del pati de l’Escola Pompeu Fabra amb jardineres i envoltat d’un banc de fusta

El pati de l’Escola Vila Parietes

La zona de joc i equilibri del pati de primària de de l’Escola Vila Parietes

El pati de l’Escola Lluís Piquer 

El projecte ‘Transformem els patis’ ha servit per renovar el pati dels petits, al dels mitjans i al dels grans

La cuineta de fusta de l’Escola Pompeu Fabra

L’espai de lectura i relaxació de l’escola 

La pèrgola i gespa a l’Escola Vila Parietes 

La caseta i diferents estructures de fusta

Algunes de les modificacions a l’Escola Lluís Piquer amb el projecte

El sorral de l’Escola Lluís Piquer

El pati de l’Escola Pompeu Fabra ha introduït millores a 
través del projecte ‘Transformem els patis’. Entre les més 
destacades, hi ha un canvi de distribució dels espais, més 
multifuncionals i la introducció de zones de relaxació, lec-

tura, joc simbòlic i teatre, entre altres. Els elements nous 
que s’han afegit estan fets amb productes naturals com 
la fusta. A més, s’ha donat més importància a l’arbre que 
ja existia i se l’ha envoltat d’un banc i jardineres.

El pati de l’Escola Vila Parietes ha incorporat, amb el pro-
jecte ‘Transformem els patis’, millores en el pati infantil i 
en el de primària. Algunes de les millores en el pati infantil 
han estat la gespa, una caseta petita de fusta, una cuineta 

de fusta i un circuit perquè hi passin els nens. Quant al 
d’adults, alguns canvis han estat la introducció de zones 
de gespa, una pèrgola, jardineres i un circuit de fusta. En 
els pròxims mesos, s’hi farà un amfiteatre.  

El pati de l’Escola Lluís Piquer ha afegit elements nous 
mitjançant el projecte ‘Transformem els patis’ al pati dels 
petits, al dels mitjans i al dels grans. El dels petits disposa 
de dos sorrals, estructures d’equilibri o una cuineta i el 

dels mitjans, d’una pèrgola, bancs, àgores, un sorral i mi-
llores a l’hort. Pel que fa al dels grans, s’hi ha incorporat 
un armari per guardar les joguines, igual que en el dels 
petits i mitjans, i està pendent de nous canvis i millores. 

15
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FEBRER

L’humor quotidià 
d’Álex Clavero en un 
espectacle dive�it i 
entranyable

dissabte
a les 22.30 h

Álex Clavero
#mimadreestrendingtopic 

Preu general: 21 €
Preu especial: 18 €

Preu Carnet Jove Parets: 16 €
Durada: 1 h 20 m

Sala Cooperativa
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

Torna a obrir la Pastisseria Joan, tancada al poble durant dos anys 

L’equip de govern de l’Ajuntament visita el nou establiment en motiu de la seva obertura al municipi

La perruqueria Aktual by Pakito obre a l’Eixample 
El nou centre es troba al carrer de la Lli-
bertat, 7. El negoci ocupa el local d’una antiga 
perruqueria que portava el nom d’Aktual i, amb la 
reobertura, s’ha volgut conservar part del nom i s’ha 
convertit en Aktual by Pakito. El negoci ofereix dife-
rents serveis de perruqueria unisex, entre els quals 
destaquen recollits, maquillatge, extensions, trac-
tament de queratina i barberia, entre altres. A més, 
utilitza productes cosmètics de la marca Divination 
Simone de Luxe. L’horari d’atenció al públic és de  
9.30 a 19.30 h, de dimarts a divendres, i de 9.30 a 
14.30 h, els dissabtes, amb els diumenges i els di-
lluns tancats. D’altra banda, el negoci és present a 
Instagram amb el nom d’@aktualbypakito i s’hi pot 
contactar també per telèfon al 653 938 676 i per cor-
reu electrònic a aktualbypakito@gmail.com. 

L’equip de govern de l’Ajuntament visita el nou establiment obert en el carrer de la Llibertat, 7, de Parets

L’establiment ha obert recentment les 
portes a l’Avinguda Pedra del Diable, 6, 
al costat de la Residència i Centre de Dia 
Pedra Serrada. La pastisseria havia estat tancada 
durant una temporada i ha conservat el nom origi-
nal. Es tracta d’un local amb una capacitat entre 30 i 
40 persones i que disposa també de terrassa. Entre 
les especialitats, a més del pa, hi ha tota mena de 
brioixeria, pastissos, tortells i entrepans, així com 
begudes i sucs. L’horari d’obertura és de dimarts a 
divendres de 6.30 a 13.30 i de 16.30 a 20 h, els caps 
de setmana i festius de 8 a 14 h i el dilluns té tancat. 
D’altra banda, es pot contactar amb l’establiment per 
telèfon trucant al 659 04 13 87 o al 938 33 90 77, 
així com per Instagram a través del perfi l @pastis-
seriajoan22. 

Divendres
20 DE GENER
2023
20.30 h
Teatre Can Rajoler

Medalles
de la Vila 2022

Sergi Mingote Moreno
M. Jesús Mulà Solà
Freudenberg
Diables Parets

Lliurament de les 

(A títol pòstum)

(A títol pòstum)
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Preu general: 24 €
Preu especial: 20 €
Preu Carnet Jove Parets: 18 €
Durada: 1 h 15 m

cultura.parets.cat

GENER21 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

elsespectaclesaParets

Amb el supo� de

dissabte
a les 22.00 h

Pep Plaza & Big BandJazz Maresme

El gran humorista Pep Plaza mostra tot 
el seu repe�ori de personatges ara amb 
més swing

Jazz som aquí!

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

El Casal de Can Butjosa presenta la nova programació de cursos, tallers i 
activitats per a tots els públics al municipi

Les inscripcions es poden fer a partir del 30 de gener

El centre municipal programa les activitats entre els mesos de febrer i juny de i ofereix tallers per a infants, joves i adults 

Entre les activitats que ofereix  el centre Casal de Cultura Can Butjosa hi ha tallers per a infants i tallers per a joves i adults

El Casal de Cultura Can Butjosa presenta la nova pro-
gramació de cursos, tallers i activitats per a persones de 
totes les edats, pels mesos de febrer a juny de 2023. 
Entre les activitats que el centre ofereix hi ha tallers per 
a infants i tallers per a joves i adults. 

Tallers infantils
Els cursos per a infants són de pintura, a càrrec de l’as-
sociació Les Arts de Parets, i de treballs manuals amb 
fang i ceràmica, a càrrec d’Antònia Puig. Pel que fa als 
cursos per a  joves i adults, enguany s’ofereixen classes 
de ioga, a càrrec de Xelo Herrera, i de Pilates, amb la 

participació d’Emma Gallego. En l’àmbit de les arts ma-
nuals per aquesta franja d’edat, hi ha un curs d’iniciació a 
l’escultura, ceràmica i arts decoratives, a càrrec d’Antonia 
Puig, i un altre de pintura i dibuix, de l’associació Les Arts 
de Parets. 

Tallers per a joves i adults
D’altra banda, també per a joves i adults, s’han programat 
els cursos de mindfulness per reduir l’ansietat, a càrrec 
d’Isabel Erill; de fotografia i vídeo, a càrrec d’Esteve Lla-
nes, de l’Associació Fotogràfica Parets; de sevillanes, a 
càrrec de l’Associació FlamenContemporani; d’iniciació 

a la guitarra, a càrrec de David López; de Bollywood, a 
càrrec de Sonu Singh; de correcció postural i col·locació 
d’esquena, per part de l’Associació Art, Salut i Compàs i, 
finalment, de dansa teràpia i de ball de flamenc, a càrrec 
de l’Associació Art, Salut i Compàs. 
A més, el Casal de Cultura Can Butjosa també ofereix cur-
sos dinamitzats per a entitats sobre temàtica de dones, 
reforç escolar, balls i danses, i informació sobre els cursos 
de català per a adults que ofereix el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. El centre té una aula d’informàtica 
amb vuit ordinadors disponibles, amb accés lliure, de di-
lluns a divendres entre les 15 i les 21 h. 

A partir del 30 de gener
Pel que fa a les inscripcions als cursos, es podran fer a 
partir del 30 de gener. Podeu consultar la programació 
completa, amb el detall de dies i horaris, al web parets.
cat. Per a més informació, podeu contactar amb Can But-
josa, al carrer de la Salut, 50, trucar al 93 562 35 53 o 
escriure a casal.canbutjosa@parets.cat. L’horari d’atenció 
al públic és de dilluns a divendres de 15 a 21 h.

Diumenge 19 de febrer

Organització:

Col·laboració:

La rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. L’exhibició i la deliberació 
del jurat es farà durant la rua i les comparses es podran exhibir 
a l’aparcament del pavelló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

L'avinguda Catalunya, entre l'avinguda 
Francesc Macià i el carrer Monistrol, 
estarà tancada al trànsit durant tot el 
recorregut de la cercavila.

De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 

Monistrol i de 10 a 14 h, no es podrà 

aparcar davant del pavelló.

CONCURS
INDIVIDUAL: Inscripcions al 
carrer Monistrol. 

COMPARSES: Les comparses han 
d'inscriure's prèviament a Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, 
telèfon 93 573 98 00) en horari 
d'oficina, on se'ls donarà les 
normes de participació.
El jurat valorarà la participacíó 
durant la rua i l’exhibició al 
pavelló. 

CERCAVILA
10.00 h al carrer Monistrol,
inscripcions al concurs individual 

10.50 h arribada del Rei Carnestol-
tes i sortida de la rua a les 11 h.
itinerari: carrer Monistrol - avingu-
da Catalunya - aparcament pavelló.

12.35 h arrribada al pavelló i 
exhibició de comparses.

13.45 h lliurament de premis del 
concurs amb animació a càrrec de 
Jordi Rius i comiat del Rei Carnes-
toltes

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €

INFANTIL comparsa
(a partir de 5 components): 300 i 150 €

ADULT individual: 300, 200 i 100 €

ADULT comparsa
(a partir de 5 components): 600 i 300 €

Premi local: 500 i 300 €

Carnes
 toltes toltes
Carnes
 toltes 2023
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ART
CULTURA

Borsa
de l’

i la

a Parets

Si ets de Parets i estàs vinculat/da a la cultura, en qualsevol dels 
seus àmbits, inscriu-te perquè en siguem coneixedors, et tinguem 
present i et puguem fer partícip de la vida cultural al municipi.

Si vols rebre la informació cultural de Parets 
per WhatsApp afegeix als teus contactes:
Parets Cultura amb el núm. 691 367 625

Gràcies per la teva col·laboració

Emplena el formulari que trobaràs a:

www.parets.cat/utilitats/formularis/borsa-de-l-art-i-la-cultura-a-parets

can butjosa

girafulls.parets.cat

can rajoler
can butjosa
can rajoler
can butjosa

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

Pots consultar el catàleg a
girafulls.parets.cat

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

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

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

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

GIRA FULLS
Ens agrada llegir

L’escriptor José L. Barca presenta el seu nou llibre
L’escriptor paretà presenta el darrer llibre 
de la trilogia. L’escriptor i historiador paretà José 
Luis Barca presentarà el tercer llibre de la trilogia Hi-
jos de un Dios mayor  a Parets, el 8 de febrer,  en un 
espai encara per confi rmar. Es tracta d’Advenimiento,
el tercer volum de la trilogia distòpica Hijos de un 
Dios mayor, una novel·la fantàstica-històrica en què 
el món que coneixem començarà a canviar durant la 
Segona Guerra Mundial. El relat uneix dues de les 
passions de l’autor, que són la història i la fantasia. 
El darrer volum ha sortit aquest desembre i l’autor el 
presentarà al públic durant les pròximes setmanes. 
La seva activitat literària es pot seguir a través de la 
seva web, www.joseluisbarcaescritor.com, així com al 
seu perfi l de Twitter, Instagram i Facebook. 

Parets programa les activitats per a la gent gran pel primer trimestre de l’any

I TAMBÉ...

Torna l’espai de reflexió ‘Teixim Feminismes’
L’espai de coneixement i reflexió crítica a partir de 
lectures teòriques, Teixim Feminismes, impartit per 
Silvia Carrillo, va tenir lloc el 18 de gener a  Sala d’ex-
posicions de Can Rajoler. 

L’associació Parets contra el Càncer orga-
nitza una nova caminada 
Parets contra el Càncer organitza, un any més, la ca-
minada solidària contra el càncer que es fa coincidir 
amb la Festa Major d’Hivern. L’objectiu de l’activitat 
és aconseguir fons per ajudar a les persones que llui-
ten contra aquesta malaltia i les seves famílies. La 
jornada solidària tindrà lloc el diumenge 5 de febrer. 
Com és habitual, la sortida i arribada de la ruta serà 
des de la plaça de la Vila, a les 10.30 h. 

Totes les activitats de gener a març. Parets 
del Vallès ha publicat la programació de les activitats 
per a la gent gran, Gent Gran Activa!, per al primer 
trimestre de l’any, de gener a març. 
Entre les activitats més destacades hi ha tallers de 
ball en línia, de teatre, de pintura a l’oli, de country, 
el curs d’alfabetització digital o el de puntes de coixí, 
entre altres.  Tota la programació de les activitats de 
Gent Gran Activa! es pot consultar al portal web de 
l’Ajuntament de Parets. 
Per a més informació sobre els cursos i per a les 
inscripcions es pot contactar amb els casals munici-
pals de gent gran de Parets o per Whatsapp al telèfon 
691 367 695. D’altra banda, les dades de contacte 
de cada casal són: Casal Asoveen (Bruc, 35, o al te-
lèfon 93 573 14 29); Casal Ca n’Oms (Ponent, 14, o 
al telèfon 93 562 14 02); Casal Sant Jordi (Galende, 
1, o al telèfon 93 562 26 38). 
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DESDE 100€DESDE 100€

Avda. LluísCompanys, 2 (Local 3) ParetsdelVallès

Envia'ns un WhatsApp

Al moment, sense cita prèvia
Tranquil·litat per a comprador i venedor

VERITAS GESTIÓ ASSEGURANCES | GESTORIA | TRÀNSIT | LEGAL | MÀRQUETING

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

Comencen les activitats al casal Cal Jardiner 
El Casal de Joves de Parets programa més de 20 activitats de gener a març de 2023 

La programació del Casal de Joves del primer trimestre de 2023 es pot consultar al portal web de l’Ajuntament de Parets 

El Casal de Joves Cal Jardiner ha programat una vintena 
d’activitats el primer trimestre de l’any. Les activitats es 
poden fer del 9 de gener al 31 de març. Entre les activi-
tats més destacades hi ha un torneig de billar, un torneig 
de futbolí, un taller de batucada, un taller de teatre per a 
joves, un taller de reciclatge creatiu, el carnestoltes o una 
sortida cultural i de senderisme, entre altres. 
Tota la programació del Casal de Joves es pot consultar al 
portal web de l’Ajuntament de Parets i a les xarxes socials 
de l’Ajuntament. A més, el Casal de Joves Cal Jardiner 
també ofereix cinc serveis més: el d’assessorament soci-

Concert solidari de 
gospel a l’Església de 
Sant Esteve

L’Ajuntament felicita el 
paretà Pere Ninou pel 
seu centanari

L’Ajuntament de Parets reconeix al paretà 
Pere Ninou Relats amb motiu del centena-
ri L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la vicealcal-
dessa, Casandra Garcia, i la regidora de Gent Gran, 
Maria Gorina, van entregar, el 5 de gener, un ram de 
flors i d’una placa commemorativa del centenari al 
paretà Pere Ninou Relats, amb motiu del seu 100è 
aniversari, en una visita institucional.

Se celebra el segon Torneig de petanca 

El municipi va acollir el torneig en el marc 
de la Festa Major d’Hivern. Parets del Vallès 
va celebrar el 2n Torneig de Petanca de la Festa Major 
d’Hivern el 16 i 17 de gener al Casal Asoveen. 

La música solidària amb l’estat d’Orissa. 
Parets acollirà el concert solidari Gospel Joy la Garri-
ga, sota la direcció d’Iñaki Marquiegui, el 4 de febrer, 
a les 21 h, a l’Església de Sant Esteve. L’acte es fa  
per al projecte de Ganjam, estat d’Orissa, a l’Índia, i 
ha estat organitzat per Mans Unides Vallès Oriental.

olaboral; el Punt LGTBI+; el del punt d’informació juvenil; 
el d’atenció, assessorament i acompanyament en la gestió 
emocional Con-Tacte; i el de sensibilització i atenció sobre 
les agressions sexuals Punt Lila.

Contacte el casal
Per a més informació, podeu trucar al 93 573 72 00, es-
criure un correu electrònic a caljardiner@parets.cat o vi-
sitar presencialment al Casal de Joves, al carrer Montcau, 
s/n.

L’activitat va estar organitzada per l’Ajuntament de Parets 
i els casals municipals de la gent gran. 
Durant el torneig, es van atorgar els premis a les tres pri-
meres tripletes classifi cades.
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El Club Bàsquet Parets 
recull aliments per a 
l’entitat Càritas

El Club Bàsquet Parets va aconseguir reunir una gran 
quantitat d’aliments per a Càritas Parets. Va ser en un 
partit benèfi c celebrat a fi nals d’any amb els entrenadors 
i entrenadores i tot el personal de l’entitat. L’objectiu era 
recaptar aliments típics de Nadal per donar a Càritas Pa-
rets i es va assolir amb escreix. En aquest sentit, volen 
agrair a tot el públic assistent per veure el partit i portar 
menjar de Nadal. 

D’altra banda, el mes passat, el club va organitzar la  XVII 
edició del Torneig Vila de Parets. Un torneig en el qual 
hi van participar un total de 32 equips de tot l’estat, 16 
equips masculins i 16 de femenins i on el club guanyador 
en la categoria femenina va ser el Femení Sant Adrià i el 
masculí, el FC Barcelona. 

El club amb una mostra de la recollida d’aliments per Càritas

I TAMBÉ...

Jan Palomo guanya dos tornejos amb el 
Mini del Barça
El jugador paretà Jan Palomo, que juga amb el Mini 
del Barça de bàsquet, va guanyar dos tornejos més 
durant aquest Nadal amb el seu equip. Primera-
ment, va vèncer el Torneig Campiñas, derrotant a 
la fi nal el Real Madrid. Després va vèncer al Torneig 
del Molinet, on van derrotar de forma clara el Joven-
tut de Badalona.

Tres jugadors paretans competeixen a la 
Kings League de Gerard Piqué
Els jugadors de futbol paretans Pau Ruiz (que juga 
al CF Parets), Guillem Ruiz i Marc Pluvins estan ju-
gant la Kings League, una competició de futbol 7 
presidida per Gerard Pîqué. 
Aquesta lliga es disputa a Barcelona i també hi 
juguen diversos exjugadors professionals com 
Jonathan Soriano, Joan Capdevila, Sergio García, 
Verdú o Lopo. 
Els partits estan tenint unes xifres molt altes 
d’audiència a través del canal ofi cial de Twitch. Cal 
destacar la capacitat golejadora de Guillem Ruiz, 
del Rayo de Barcelona, en les primeres jornades 
celebrades.

El CF Parets s’emporta un empat del 
camp del Torelló 
El CF Parets va començar el 2023 empatant al camp 
del Torelló (2-2), tot i que va tornar a rebre el gol 
de l’empat quan passaven sis minuts del temps re-
glamentari. 
La novetat més destacada és la incorporació de 
Jaume Vallcorba, un defensa central que és germà 
del també jugador de la plantilla, Jordi Vallcorba, 
els dos de Sant Feliu de Codines. El CF Parets, a 
més de tenir la baixa de defenses com Marc Gràcia, 
que s’ha incorporat al Caldes, té també la d’Albert 
Alcoba. El jove jugador del planter ha estat operat 
amb èxit del lligament creuat anterior.

El Club Atletisme Parets 
és present al Campionat 
de Clubs a Sabadell

El Club Atletisme Parets va participar el 7 de gener al 
Campionat de Catalunya de Clubs en categoria màster a 
Sabadell. Ho va fer per primera vegada a la història en 
categoria masculina i femenina. 
Els equips paretans van estar a prop de la penúltima posi-
ció i van aconseguir diversos punts en disciplines de fons 
i llançament. 

Les proves diferents
Cal tenir en compte que molts atletes havien de competir 
en proves en les quals no estan habituats, com per exem-
ple perxa, alçada o tanques. Va resultar una experiència 
molt gratifi cant la que van tenir els components del Club 
Atletisme Parets.

Algunes de les participants del campionat en la categoria femenina 

ESPORTS

El club va participar 
al campionat per primera 

vegada a la història en categoria 
masculina i femenina

L’objectiu de l’activitat del club 
era recaptar aliments típics 

de Nadal per donar a l’entitat 
de Càritas Parets

Preu general: 21 €
Preu especial: 18 €
Preu Carnet Jove Parets: 16 €
Durada: 1 h 15 m

cultura.parets.cat

GENER23 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

elsespectaclesaParets

Amb el supo� de

dilluns
a les 19.00 h

Rhum & Cia

Un dive�idíssim espectacle de pallassos 
molt gamberros

Gran reserva

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

Vols rebre la informació
de les entitats 
de PARETS?

Per mitjà de WhatsApp

Afegeix als 
teus contactes:
Parets Entitats
671 466 017

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

Et mantindran al dia de les seves
activitats amb missatges breus

1

2
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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 
41,97 €/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)

Èxit de participació a la 
segona trobada escolar 
d’handbol a Parets

Una seixantena de nois i noies, d’edats entre 5 i 12 anys, 
van participar al Torneig de les Escoles organitzat pel Club 
Handbol Parets. 
Els joves van poder gaudir d’aquest esport d’una forma 
lúdica amb diversos entrenadors que hi van ser presents. 
Es van realitzar partits tenint en compte les edats del nens 
i nenes presents. 

La segona edició del torneig
El president del CH Parets, Edgar Serra, destaca que en 
aquesta segona edició del torneig “la majoria eren nou-
vinguts a l’entitat. Ells practiquen l’handbol a les escoles 
i tant de bo que molts d’ells puguin apuntar-se a la nostra 
entitat i a practicar aquest esport”.
En el torneig es van disputar una desena de partits de 
minihandbol, on també es van dur a terme diferents acti-
vitats per tal d’aprendre conceptes bàsics.
Tots els participants van rebre una samarreta comme-
morativa de la jornada, un esmorzar saludable i dret de 
participar en el sorteig del col·laboradors.
En aquesta edició hi va haver la presència del jugador pa-
retà, Javi Rodriguez, que milita a la divisió d’honor plata 
a l’Handbol Eivissa. 

Alguns dels participants en el Torneig de les Escoles

Miguel Luque bateja 
el quilòmetre 16 de la 
Mitja marató

El nedador paretà Miguel Luque ha batejat el quilòmetre 
16 de la Mitja marató de Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga, que enguany es disputarà el 5 de febrer. La Mi-
tja ha decidit reconèixer la tasca de Miguel Luque, que 
ja ha participat en sis Jocs Paralímpics. També ha rebut 
aquest bateig l’esportista paralímpic Jordi Madera, de Les 
Franqueses. “Creiem que són els dos esportistes para-
límpics més destacats de la comarca i es mereixen por-
tar un quilòmetre a La Mitja”, va destacar Toni Cornellas, 
president de l’entitat organitzadora de La Mitja. Miquel 
Luque ha participat en sis Jocs Paralímpics i hi ha guan-
yat set medalles, amb dos ors, tres plates i dos bronzes 
i ara s’està preparant per arribar als jocs paralímpics de 
París, el 2024. Sergi Mingote ja té un punt quilomètric a la 
prova atlètica granollerina, el quilòmetre 15. Recentment, 
Miguel Luque, junt amb la Fundació Adapta2, va rebre 
també la medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona. 

La Fundació Adapta2
Aquesta fundació destaca per la seva tasca dedicada 
a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat utilitzant l’esport com a espai d’afirmació 
personals i col·lectiva.

La Mitja ha decidit enguany reconèixer la tasca de Miguel Luque

I TAMBÉ...
 

Marta Carreras, primera classificada en 
la categoria Màster A de la Copa de Nadal 
amb el Club Natació Parets
La nedadora del Club Natació Parets Marta Carreras 
va quedar primera classificada en la categoria Màs-
ter A de la Copa de Nadal de Barcelona. La Marta va 
fer un temps de 2 minuts i 34 segons, mentre que la 
seva germana Sandra va fer 3 minuts i 8 segons. Es 
tracta d’una prova de 200 metres, ja emblemàtica, 
que es disputa al Port de Barcelona durant el Dia 
de Nadal.

Joel Perales, tercer amb el seu equip al 
Torneig Internacional Ciudad de Pinos 
Puentes
En Joel Perales, jugador paretà de l’Espanyol ben-
jamí, va quedar tercer amb el seu equip al Torneig 
Internacional Ciudad de Pinos Puentes, ja que va 
perdre a la semifinal contra el Real Madrid per un 
ajustat 4-3.

Bons resultats pel Club Natació Parets  al 
trofeu organitzat pel Club Natació Cor-
nellà
L’equip màster del Club Natació Parets va tenir molt 
bons resultats al trofeu que va organitzar el cap de 
setmana del 14 de gener el Club Natació Cornellà. 
Cal destacar la segona posició del relleu masculí i 
mixt que van obtenir la medalla de plata. 
L’equip està en molt bona forma per participar al  
pròxim Campionat de Catalunya, que enguany se 
celebrarà els cap de setmana del 21 i 22 de gener 
a la piscina del Club Natació Manresa.

El Benjamí B del Futbol Sala Parets guan-
ya la lliga per segon any consecutiu, en 
un partit contra el Mollet
El Benjamí B del FS Parets va guanyar la lliga per 
segon any consecutiu. El mateix equip, en catego-
ria prebenjamí, ha tornat a ser campió després de 
guanyar per 0 a 3 amb gols de Jan, Joel i Hugo.



19 de gener de 202322 GRUPS MUNICIPALS

Casandra Garcia
(Sumem Esquerres a Parets)
Vicealcaldessa 
Regidora d’Educació, Comunicació i Salut

Quan neix el teu interès per la política?
Doncs no sabria dir el moment exacte, però no em puc quedar quieta quan veig una cosa 
que no està bé, que es pot millorar. Les situacions injustes m’activen molt, i fa uns 
anys -tots recordem que hi havia moltes situacions injustes-, no em vaig poder quedar 
parada veient com pagaven justos per pecadors. Com gent que no tenia cap culpa havia 
de patir els excessos d’altres. La veritat és que, en ser mestra, estava una mica allunyada 
de com funcionava una administració, la burocràcia o els protocols interns. Però tenia 
molt clar que si no m’implicava a mirar de solucionar els problemes, no m’ho perdonaria 
a mi mateixa. En aquell moment, vaig tenir la sort de trobar un magnífi c grup de persones 
disposades a implicar-se com jo. I després d’aquest temps, el que he après de tot això 
és que si volem que les coses canviïn no ens podem quedar a casa esperant que algú ho 
faci per nosaltres. Les persones pensem molt més igual d’allò que ens volen fer creure. Al 
fi nal ens preocupen les mateixes coses. És per això que si nosaltres tirem endavant per 
buscar solucions, trobem moltíssima gent que pensa igual i s’anima. Només necessitem 
que algú ho iniciï. Però ens hem d’implicar.

“Si volem que les coses canviïn, no ens podem quedar a casa esperant que 
algú ho faci per nosaltres” 

Sobre Casandra:
Nascuda a Baza (Granada), l’11 d’octubre de 1986. És diplomada de Mestra amb 
especialització en Educació Física per la Universitat de Vic. Ha treballat com a mestra 
a l’escola municipal Pau Vila i posteriorment com a mestra de Primària per al Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

“Les persones pensem molt 
més igual d’allò que ens volen fer creure”

Què és per a tu Parets del Vallès i quin és el seu potencial? 
Parets és la meva vida. És on he construït la meva família. És el nostre futur. Parets ho 
és tot per a mi. Jo vaig néixer a Baza, Granada, i de petita vaig viure a Pozo Alcón, Jaén. 
Però vaig arribar a Parets que encara no tenia dos anys, i aquest és el poble on he crescut, 
on he estudiat, on he fet esport, on m’he enamorat i on he sigut mare. És el poble on he 
viscut i on viuré. Si ja estava enamorada de Parets abans, d’ençà que soc mare n’estic 
encara més meravellada. Penso que és el lloc ideal per construir una família i per viure-
hi, per la sort que tenim de poder gaudir de tants espais fantàstics. De fet, Parets, és el 
lloc del qual quan en surto, hi vull tornar. I això és el que em convenç que és el lloc on 
vull ser. Que és casa meva.

Quins projectes destaques com a regidora d’Educació? 
Com a mestra està clar que és una regidoria que em toca molt de prop. Una regidoria 
en la qual sento que estic treballant per millorar el benestar dels nostres infants com 
feia abans, però des d’un vessant diferent. Una tasca molt intensa que em permet estar 
en contacte molt estret amb la resta de famílies del poble, que, tot sigui dit, som espe-
cialment exigents quan es tracta dels nostres nens i nenes. I és per això que em sento 
especialment orgullosa de tres projectes del govern que penso que han estat els més 
signifi catius en aquesta àrea: el compromís de l’eliminació dels barracons de La Sínia; 
l’ampliació de gratuïtat de llibres de text i material innovador a la secundària i el projecte 
de transformació dels patis de les escoles públiques.
El primer s’aconseguirà gràcies a la construcció d’un edifi ci annex al Lluis Piquer i que 
fusionarà els dos centres educatius, l’escola Lluis Piquer i La Sínia. En el segon, aconse-
guim que les famílies tinguin subvencionat el material de primer de primària fi ns a quart 
de l’ESO. I en el tercer, és un projecte ambiciós, en el qual agraeixo a tota la comunitat 
educativa la seva implicació. El projecte té uns benefi cis espectaculars per al dia a dia 
dels centres educatius. Ara poden utilitzar els patis escolars com espais pedagògics i 
durant més hores al dia i no solament espais d’oci i lleure.

En quins àmbits has treballat com a regidora de Comunicació?
L’objectiu principal d’aquesta àrea ha estat el contacte amb la ciutadania, ser un Ajun-
tament pròxim i modern amb els veïns i veïnes. En plena revolució de les noves tecno-
logies, cal que les administracions, moltes vegades immerses en processos burocràtics, 
es modernitzin i siguin àgils en la manera de gestionar la informació. A Parets, comptem 
amb perfi ls institucionals a les principals xarxes socials, que s’han convertit en impres-
cindibles del nostre dia a dia i de l’Ajuntament per donar uns serveis més ràpids, pròxims 
i dinàmics. A més, tenim una ràdio professional, Rap107, amb més de 40 anys, que té una 
programació rica, diversa i variada. Però amb tot això no en teníem prou i durant aquesta 
legislatura hem anat un pas més enllà impulsant un canal audiovisual, tvParets.cat, que 
ens situa com a municipi pioner i referent amb un canal propi que encara té recorregut i 
potencial, on les entitats del poble tindran un paper molt destacat. 

Has estat regidora de Salut en una època molt complexa, amb la pandèmia de la 
Covid-19. Com ha estat aquest període?
Complicat, incert i dur. Com per a tothom, no va ser una situació gens fàcil. A l’Ajuntament 
realment tenim competències molt limitades pel que fa a salut. L’objectiu va ser coordi-
nar-nos amb el CAP, la residència i l’Hospital de Mollet. A més, les escoles van tancar i això 

“Parets és la meva vida. És on he 
construït la meva família. És el nostre 

futur. Parets ho és tot per a mi”

“Sumem Esquerres a Parets 
és el partit de Parets i només de Parets”

va ser un daltabaix a la regidoria d’Educació que, entre d’altres, vam haver de gestionar 
en molt poc temps recursos tecnològics per a tots els infants i joves de Parets.

Actualment, l’equip de govern treballa en coalició. Com ha estat la relació amb els 
socis de govern?  
Sumem Esquerres a Parets és el partit de Parets i només de Parets. Un partit fet pels veïns 
i les veïnes amb l’única motivació de millorar la vida de la gent que viu aquí. Perquè és la 
vida de les nostres famílies, dels nostres amics i amigues, de la gent amb qui compartim 
barri... I el fet de millorar la vida de les persones que t’importen fa que tinguis una mo-
tivació molt gran i unes idees molt clares: només importa que la gent de Parets estigui 
millor. I si això no es compleix, no podem entendre’ns amb altres partits.
Crec que a Parets hem assolit, amb els companys/es del PSC una entesa estable, on la 
confi ança mútua i la generositat ha estat la clau per aconseguir-ho. La realitat és que 
gràcies al diàleg hem aconseguit entre tots impulsar reformes que eren necessàries per 
al poble, mesures que fa temps que demanàvem des de SEAP. Els nostres compromisos 
adquirits amb els veïns i veïnes per nosaltres son el més important.
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Salut Comunitària
SALUT EAP Parets del Vallès

La Salut Comunitària es defi neix com el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de salut de la co-
munitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva 
d’adaptació positiva als canvis de l’entorn (Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública). 

Aquesta defi nició pot resultar una mica enrevessada a priori. Però si diem que aquesta salut comunitària suposa 
que la comunitat i el conjunt de professionals que hi treballem sumem esforços per tal de millorar la salut i el 
benestar de la comunitat i de reduir les desigualtats socials, potser queda més clara.

En defi nitiva, el que pretenem aquest mes des del CAP Parets amb aquest article sobre Salut Comunitària és 
fer-vos saber que la intervenció comunitària i grupal és un dels eixos prioritaris en la nostra tasca. De fet, és una 
dimensió tant important que per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Departament de Salut i l’Institut Català 
de la Salut, la Salut Comunitària es converteix en un dels eixos prioritaris dels seus Plans d’actuació i presenten 
programes per impulsar-la.

L’any passat, amb la consolidació dins l’equip de la fi gura de referent de benestar emocional i de la de dietista 
– nutricionista, i gràcies a la possibilitat de tornar a organitzar activitats presencials per la millora de la situació 
epidemiològica, us vam començar a oferir tallers i sessions de diferents temàtiques per promocionar hàbits salu-
dables i fer prevenció de malalties. 

Aquest 2023 l’iniciem ja amb una programació en ferm d’intervencions grupals per tal que, aquelles persones 
que ho necessitin, puguin obtenir recursos i estratègies per tenir cura de la seva pròpia salut. Alguns dels tallers 
que anirem organitzant abordaran el suport a persones cuidadores, aquelles que estiguin en un procés de dol o 
experimentant una situació de solitud no volguda, així com altres temàtiques relacionades amb el benestar emo-
cional i la nutrició.

I és que, la Salut Comunitària també ha de comptar amb la participació de la ciutadania com a protagonistes del 
progrés. Per a més informació sobre les activitats comunitàries que organitzem des del CAP, no dubteu en contactar 
amb nosaltres.

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

OFICINA DE CATALÀ Sergi Cercós

25.000 alumnes comencen els cursos de català del segon trimestre

CONSUM

Per internet, per telèfon o fora d’un establiment

En totes les compres i les contractacions a distància 
(per internet, per correu o catàleg, per telèfon, etc.) o 
fora d’un establiment comercial (a domicili o durant 
una fi ra), podeu exercir el dret de desistiment que 
us permet retornar el producte –o bé cancel·lar el 
contracte– en els 14 dies naturals posteriors al lliu-
rament de la compra o a la celebració del contracte 
o durant 30 dies en el cas de contractes celebrats en 
visites no sol·licitades en el domicili o en excursions 
organitzades per l’empresari per promocionar o ven-
dre béns o serveis. En queden exclosos els produc-
tes personalitzats o fets a mida, aquells que no es 
puguin reutilitzar per raons d’higiene, els aliments, 
les entrades per a espectacles o les reserves d’allot-
jaments turístics, entre d’altres.

Compres i contractes per telèfon 

•  Les empreses no us poden trucar per fer-vos 
ofertes si no tenen el vostre consentiment previ.

• Si accepteu rebre ofertes per telèfon, us recoma-
nem que sigueu prudents i nos us precipiteu a l’ho-
ra de comprar o contractar.

• Demaneu que us enviïn l’oferta per escrit per es-
tudiar-la amb més calma.

• Si no esteu completament convençuts de voler 
comprar o contractar, no faciliteu cap dada perso-
nal o bancària ni dades de factures anteriors (de 
la llum o el gas, per exemple).

• Abans de comprar, és preferible comparar preus
en diversos establiments.

• Recordeu que teniu 14 dies per retornar la compra 
sense cap explicació.

• Només us poden cobrar despeses de devolució si 
us ho van informar en el moment de la compra o si 
vau triar un sistema de lliurament més costós que 
l’ordinari.

• Si us han concedit un crèdit per fi nançar el preu del 
contracte, l’exercici del dret de desistiment implica 
la resolució del crèdit sense cap mena de penalit-
zació.

• En cas de disconformitat, reclameu a l’empresa 
per un mitjà que en deixi constància (formulari web, 
telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el ter-
mini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la 
resposta no és satisfactòria, contacteu amb el Servei 
de Consum.

Compres a distància

PARLEM DE...

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha iniciat el segon trimestre del curs 2022-23 amb més de 
25.000 alumnes inscrits als cursos de català. Les dades signifi quen un augment d’un 10% d’estudiants respecte 
al període anterior. En total, aquesta setmana s’han posat en marxa 1.300 cursos de català, una xifra que signifi ca 
un increment d’un 6% en comparació al gener de l’any passat.

Els nivells que s’ofereixen comprenen des de l’inicial (A1) fi ns al de sufi ciència (C1). Com és habitual, el nivell amb 
més persones inscrites és el bàsic (A2), que representa més de les dues terceres parts de l’oferta formativa del CPNL 
i que no té cost econòmic per a l’alumne. Així i tot, nivells com l’intermedi (B2) i el de sufi ciència també augmenten. 

Pel que fa a la modalitat dels cursos, la més nombrosa és la presencial. En total, al segon trimestre, representa més 
del 80 % del total. El 20% restant de cursos incorporen el treball en línia, ja sigui de manera autònoma per part de 
l’alumne o bé amb sessions en directe. 

El següent període d’inscripcions serà entre el 20 i el 22 de febrer per al nivell superior (C2), l’únic que no s’oferia 
al desembre. El dia 20, serà el torn preferent, per estudiants que hagin fet un curs al CPNL els últims dotze mesos 
i el 21 i 22 per al públic general. La modalitat dels cursos serà tota en línia per facilitar que els alumnes tinguin 
autonomia pel que fa als horaris i l’aprenentatge.

Comencen més de 1.300 cursos des del nivell inicial fi ns al de sufi ciència

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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José Luis Barca (Granollers, 1978) és el nom artístic de Jose Luis Benitez. 
És el president de l’Associació Autors de Parets, escriptor i historiador. Autor 
de la trilogia distòpica Hijos de un Dios mayor i de nombrosos relats. La seva 
activitat es pot seguir a través de la web www.joseluisbarcaescritor.com.

Jose Luis Barca

“Parets no és només un poble lector, 
també és un poble escriptor”
Quan es va crear l’Associació Autors de Parets i quines en van ser les motivacions principals? 
Des de fa dos anys que tenia al cap la necessitat de crear una entitat per donar veu a tots els autors i 
autores de Parets. Va ser a l’estiu de l’any passat quan, en coincidir amb Laura Pallarès, que també és 
escriptora del municipi, i veure que ella també tenia aquest pensament, ens decidim a crear l’associació, 
que va veure la llum al setembre.

Qui han estat els membres creadors, quants membres sou i a qui està oberta? 
Laura i jo vam explicar el projecte a Raúl Hoces i Josep Manel Marí, ambdós escriptors de la vila, que 
ens van acompanyar en la seva fundació durant aquest estiu. Ara mateix ja som nou socis i sòcies i aviat 
serem molts més. L’associació està oberta a tots i totes les autores, ja sigui de novel·les, il·lustracions, 
teatre, guions, etc., que hagin publicat o vulguin fer-ho i que estiguin estretament relacionades amb la 
vila de Parets del Vallès.

Com funciona i quin és el procediment per a formar-ne part?
Per fer-se soci o demanar més informació, només cal enviar un correu a autorsdeparets@gmail.com o 
escriure’ns per l’Instagram de l’associació.

Quin és el seu objectiu principal i perquè és important per Parets? 
El principal objectiu de l’Associació és donar suport i veu institucional a tots i totes les autores de Parets, 
que és, precisament, la principal motivació original d’aquest projecte. A Parets tenim més de 30 autors i 
autores. Això denota una activitat cultural fora de sèrie per un poble d’aquesta mida. Parets crea cultura 
i nosaltres, des de l’associació, la volem difondre arreu.

Teniu previst alguna activitat o esdeveniment en el qual us agradaria participar en el municipi? 
Tenim moltes activitats previstes. De moment, farem la presentació de gala aquest abril a Sant Jordi. Però 
això només serà el principi: volem participar en esdeveniments culturals, col·laborar amb biblioteques, 
col·legis i instituts; organitzar clubs de lectura, presentacions i moltes coses més.

Què seria el que us agradaria? 
Vull fer una crida als autors i autores de Parets perquè ens escriguin i ens coneguin. Volem fer de la 
cultura a Parets un símbol a tota la comarca i, perquè no, a tota Catalunya. Parets no és només un poble 
lector, també és un poble escriptor.

Parets del Vallès
22, 23, 24 i 25 gener 2021
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Parets del Vallès
20, 21, 22 i 23 de gener

2023

Divendres 20

Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
18.30 h CANTA Parets! 2023
Al Teatre Can Rajoler
20.30 h Medalles de la Vila 2022

Dissabte 21

A la Sala polivalent de l'escola Pau Vila
9 h Torneig de tennis taula
Al Barri Antic
10 h 7è Ral·li / Concurs de fotografia 
Festa Major Hivern
Sota la plaça de la Vila
11 h Pessebre monumental sobre taula
A la plaça de la Vila
11 h Toc de campanes i tronada d’inici 
de festa
11.05 h Toc d'inici de Festa Major 
d'hivern
11.20 h Pilar de Festa Major d'hivern
Al Barri Antic
D’11 a 22 h IX Parets medieval
A l’aparcament de la Linera
11 h Plantada VI Trobada de Bestiari 
Diables Parets
12.30 h Inauguració de la VI Trobada de 
Bestiari Diables Parets
Al Casal de Cultura Can Butjosa
12.30 h Concurs de cuina de la mongeta 
paretana
14 h XXV Calçotada Popular
15.30 h Concert de versions amb Los 
1000 Hombres

Dissabte 21

A l’aparcament de la Linera
17 h A toc de tabal
18 h Xocolatada i cremat de rom
19 h Correfoc de Bèsties i XXV 
Desfilada Infernal
20.30 h Històries de bèsties
Al Teatre Can Rajoler
XXVI aniversari del centre
22 h Concert: Jazz som aquí! a càrrec 
de Pep Plaza & Big Band Jazz Maresme
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
23 h Concert de versions amb Hotel
Cochambre
1.15 h Sessió d’electrònica amb el 
paretà Dj Alan

Diumenge 22

Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
10 h XXV Trobada i Plantada de Gegants 
de Parets
Al Barri Antic
10 h 7è Ral·li / Concurs de fotografia 
Festa Major Hivern
Davant la Morada (carrer Ponent)
10.30 h Escalabirres
Sota la plaça de la Vila
11 h Pessebre monumental sobre taula
Al Barri Antic
D’11 a 20 h IX Parets medieval
A la plaça de la Vila
11 h Ballada de sardanes

Diumenge 22

Al Barri Antic
11 h Cercavila de Gegants
Al carrer Barcelona
12 h Correfoc simulat
A la plaça de la Vila
13.30 h Balls finals dels Gegants
Al carrer Barcelona
17.30 h Correfoc simulat
Al Teatre Can Rajoler
XXVI aniversari del centre
18 h Espectacle familiar La bella 
dorment 
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
18 h Gran ball de Festa Major

Dilluns 23

Al Casal d'avis Sant Jordi
9 h Acapte de Sang
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
11 h Parc Infantil
17 h Castells de Gel
18 h Berenar tradicional per a tota la 
mainada
Al Teatre Can Rajoler
XXVI aniversari del centre Teatre
19 h Teatre: Gran reserva a càrrec 
de Rhum & Cia

ACTES PRINCIPALS


