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Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

Visita d’obres al 
riu Tenes i a la 
piscina 

Març de Dones 
amb nova 
programació

Pàg. 6 Pàg. 15 Pàg. 5

S’aproven els 
pressupostos 
per l’any 2023

Sa Majestat el Rei Carnestoltes va visitar Parets del Vallès per omplir els carrers i places de festa, gresca i disbauxa. La celebració va tenir lloc, el 19 de febrer, amb 
el tret d’inici de la rua al carrer Monistrol i va continuar pels carrers de la vila fi ns a arribar al pavelló. Enguany, hi va haver un total de 12 premis per a disfresses: tres 
per a la categoria individual per a infants, tres per a adults, dos per a les comparses infantils, dos per a les comparses d’adults i dos per a les comparses d’adults 
locals. Una de les novetats d’aquest any ha estat l’increment de l’import dels premis locals. A més, a diferència de les celebracions anteriors, els premis els han pogut 
cobrar també entitats i associacions, a més de persones físiques. Pàg. 12 i 13

Rècord al Carnestoltes de Parets amb prop d’un miler de disfresses 

Entrevistem Isabel i Eva Farrés Propietàries 
de la Impremta 

Papereria Farrés

L’Ajuntament de Parets acull la recepció de la primera paretana de l’any
L’Ajuntament de Parets del Vallès va acollir, l’1 de febrer, la recepció del primer nadó de 
l’any 2023. A l’acte, l’equip de govern va rebre l’Ona Garcia Zurita, acompanyada dels seus 
pares, en Víctor i l’Ainoa, i se’ls va fer entrega dels tradicionals obsequis. Pàg. 6 

Parets inaugura les noves sales de vetlla del cementiri municipal
Parets del Vallès va acollir, el passat 5 de febrer, la inauguració de les noves sales de vetlla 
del cementiri municipal. L’acte va consistir en la inauguració ofi cial, la descoberta de la 
placa commemorativa i les portes obertes amb l’actuació musical del Trio Guimerà. Pàg. 3
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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
Dissabte
de 9 a 15 h
Diumenge
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,
cada dimarts i 
dijous (gratuït)

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

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

APUNTA’TL’ALTAVEU

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). 

I... es va menjar la poma 

Per culpa d’una poma, jo soc aquí
vivint, treballant i he de morir.
Eva no va pensar en les conseqüències
que el camp eren necessàries set ciències.

També es podia menjar una patata,
raïm, tomàquets, escaroles i pastanagues,
d’un món que floria tot a l’acte
sense grans adobs, com ara.

Els camps bonics plens de verdor
paratges i rius blaus amb l’aigua clara,
les aus felices cantaven el millor,
tot feia bona olor i la fruita ho adornava.

Només la poma no es podia menjar,
era sagrat, i el pomer calia respectar.
Les verdures totes es podien tastar
i de tant, no sabia per on passar.

Però... Eva era bonica i capritxosa,
i sempre amb ganes de fer broma,
aprofi tant que Adam dormia una estona
ella es va menjar la poma.

Jaume Anfruns i Palau

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/ORES 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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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.

FEBRER
Diumenge 26
· A les 18.30 h al Teatre Can Rajoler. Espectacle: Mil i una nits amb la 
Llobregat, de Cobla La Principal del Llobregat i Enric Arquimbau. (Durada 
1 h 20 min, català)

MARÇ
Dimecres 1
· A les 18 h a la sala d’exposicions de Can Rajoler. Presentació del llibre 
Valle de Robles 3: Retrato de familia amb la periodista Rosa Díaz de RAP 
107FM i l’autora Laura Pallarès. Organitza: Associació Autors de Parets 

Dijous 2
·  A les 17.30 h a la Biblioteca de Can Butjosa. L’hora del conte a càrrec 
de Gemma G.Vilardell. 

Divendres 3
· De 17 a 20 h al Casal de Joves Cal Jardiner. Sessió de DJ amb el grup 
del casal. Entrada lliure i gratuïta. Organitza: Servei de Joventut amb la 
col·laboració d’Amacat.
· De 17 a 18 h al Casal de Joves Cal Jardiner. La red flags de l’amor. Taller 
de prevenció de relacions tòxiques per a adolescents i jovent. A càrrec 
de la Referent de Benestar Emocional del Cap de Parets, Sònia Palacios. 
Per a joves de 14 a 25 anys. Inscripcions caljardiner@parets.cat . Menors 
d’edat presencialment al Casal de Joves Cal Jardiner.

Dissabte 4
· De 10 a 13 h al Casal de Joves Cal Jardiner. Marxa Violeta. Sortida 
del Casal de Joves Cal Jardiner. Caminada popular per Gallecs i per la 
igualtat amb el suport de la CAM. Recorregut de 10 km per Gallecs.
La jornada fi nalitza amb un Vermut Musical al Casal de Joves Cal Jardiner 
a càrrec d’Amacat. Inscripcions al Casal de Joves Cal Jardiner, del 17 
de febrer al 3 de març.

Diumenge 5
·  A les 18.30 h al Teatre Can Rajoler. Tocar Mare, de Marta Barceló. 
Una comèdia dramàtica sobre la història de dues dones que, de manera 
insòlita, es converteixen en família. Compra d’entrades a espectacles.
parets.cat

Dilluns 6
· De 16.30 a 19.00 h a la Plaça de la Vila. Punt Lila.

Dimarts 7
· A les 18.15 h a la Biblioteca de Can Butjosa. Bressol de contes. L’hora 
del conte adreçada a infants de 0·3 anys. Cal inscripció prèvia. A càrrec 
de Mercè Martínez. 

Dimecres 8
· A les 12.15 h a la Plaça de la Vila. Lectura manifest institucional 8 de 
març, Dia Internacional de les Dones. 

Dijous 9
· A les 17.30 h a la Biblioteca de Can Butjosa. Hora del conte a càrrec 
de Mercè Martínez d’Un Conte al Sac. 

Divendres 10
· A les 18 h al Casal de Joves Cal Jardiner. Torneig de futbolí amb obse·
qui per als/els guanyadors.  

Dissabte 11
·  A les 22.30 h a la Sala Cooperativa – Cafè Teatre. 30 anys fent el mo-
niato de Xavier Castillo i Pot de Plom. El nou espectacle còmic de Pot 
de Plom fa repàs de 30 anys de carrera i d’humor inimitable. Compra 
d’entrades: espectacles.parets.cat.

Diumenge 12
· De 10 a 14 h a la Sala Basart de la Cooperativa. Espai Campoamor. Amb 
ioga, taller d’olis essencials, brunch i més sorpreses. Activitat no mixta. 
Inscripcions fi ns al 7 de març a caljardiner@parets.cat .Places limitades.
· A les 18 h al Teatre Can Rajoler. L’odissea del riure perdut. Cia. Teatre 
Mòbil.  Bufi làndia ha desaparegut el riure. El Rei Pepet i el seu Bufó fan 
un viatge per recuperar-lo i tornar l’alegria al seu poble. Un espectacle 
d’humor perquè rigui tota la família.

Dijous 16 
·  A les 17.30 h a la Biblioteca Can Butjosa. Hora del conte a càrrec 
d’Aida Barrientos. 

Divendres 17
· A les 17 h al Casal de Joves Cal Jardiner. La Dona sàvia que soc. Grup 
de suport mutu i d’empoderament a les dones. A càrrec d’Isabel Erill, 
psicòloga, professora de ioga i de mindfulness. Inscripcions fi ns al 15 
de març a caljardiner@parets.cat. Places limitades.
· De 17 a 18 h al Casal de Joves Cal Jardiner. La red flags de l’amor. Taller 
de prevenció de relacions tòxiques per a adolescents i jovent. A càrrec 
de la Referent de Benestar Emocional del Cap de Parets, Sònia Palacios. 
Per a joves de 14 a 25 anys. Inscripcions caljardiner@parets.cat . Menors 
d’edat presencialment al Casal de Joves Cal Jardiner.

Dissabte 18 
· A les 11 h a l’escola municipal Pau Vila. Festa del 60è aniversari. Orga·
nitza: Comissió de festes i entitats de Parets del Vallès.
· A les 11 h a la Biblioteca de Can Butjosa. Dissabte en família. Contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend.

Diumenge 19
· A les 18.30 h al Teatre Can Rajoler. L’Amor (no és per a mi, va dir Me-
dea), de Queralt Riera que ens ofereix una nova visió del mite tràgic de 
Medea, una crítica a l’amor romàntic i un cant a la vida. Compra d’entra-
des a espectacles.parets.cat.

Dimarts 21 de març
·  A les 18.15 h a la Biblioteca Can Butjosa. Bressol de contes. Hora del 
conte adreçada a infants de 0·3 anys. Cal inscripció prèvia. A càrrec de 
Duna Vilà de Bambú és joc. 
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L’acte va consistir en la inauguració ofi cial, la descoberta de la placa commemorativa el 5 de febrer

Parets inaugura les noves sales de vetlla del cementiri municipal
L’acte de descoberta de la placa commemorativa i portes obertes es va fer el 5 de febrer i va comptar amb l’actuació musical del Trio Guimerà

Parets del Vallès va acollir el 5 de febrer la inauguració de 
les noves sales de vetlla del cementiri municipal. L’acte 
va consistir en la inauguració ofi cial, la descoberta de la 
placa commemorativa i les portes obertes amb l’actuació 
musical del Trio Guimerà. La inauguració va estar presi-
dida per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la viceal·
caldessa, Casandra Garcia, i la regidora d’Equipaments, 
Laura Lozano. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va apuntar que 
“complim una de les nostres promeses amb la ciutada-
nia, tal com ens vam comprometre a l’inici de la nostra 
legislatura, de tenir una segona sala de vetlla i de millorar 

i reformar la que ja existia. Des d’ara, ja disposem d’un 
recinte modern, funcional i adaptat a les necessitats de la 
població per fer l’acompanyament i el comiat als nostres 
éssers estimats tal com es mereixen. També hem millorat 
l’accés al cementiri per tal que les persones grans o amb 
mobilitat reduïda puguin entrar amb facilitat”. 
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, va destacar que “la 

Francesc Juzgado: “Ara disposem 
d’un recinte modern, funcional i 

adaptat a les necessitats de la 
població per fer l’acompanyament i 
comiat als nostres éssers estimats”

Les obres han consistit en la reforma integral de les sales de vetlla S’ha renovat la climatització, la destribució i el mobiliari, entre altres

inauguració de les sales de vetlla s’ha fet amb l’objectiu 
del govern municipal de dignifi car aquest espai on ens 

Les noves sales de vetlla es van inaugurar el 5 de febrer

Casandra Garcia: “les obres s’han fet 
amb l’objectiu del govern de dignifi car 
aquest espai on ens acomiadem dels 
nostres amics, amigues, familiars i 

éssers estimats com es mereixen”

acomiadem dels nostres amics, amigues, familiars i és·
sers estimats. Es tracta d’un lloc de culte on tothom té 

cabuda, i on des del govern es va creure la necessitat que 
s’havia quedat antiquat i s’havien de fer renovacions, ja 

que, a més, la població de Parets també ha crescut i ne·
cessitàvem ampliar aquest espai”. 
La regidora d’Equipaments, Laura Lozano, va explicar que 
“l’acte d’inauguració ha estat un dia molt especial per al 
nostre poble, on hem obert les portes de les noves sales 
de vetlla que hem considerat que era una actuació i una 
renovació molt necessària”. 

La reforma integral 
Les obres han consistit en la reforma integral de les sales 
de vetlla, des de la distribució, la instal·lació elèctrica i 
la climatització fi ns als acabats i el mobiliari. Pel que fa 
al pressupost de les obres, ha estat de 166.199,02 € i el 
constructor ha estat Joan Massó Talavera. 

Laura Lozano: “ha estat un dia molt 
especial pel nostre poble on hem obert 
les portes de les noves sales de vetlla 
que hem considerat una actuació i 

una renovació molt necessària”

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    Descarrega’t 
l’app per a android

ESCANEJA AQUEST QR
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La Policia Local sanciona 85 usuaris de patinet 
elèctric per incomplir la nova ordenança

L’Ordenança va entrar en vigor el 22 de novembre de 2021

A més, s’han sancionat 4 usuaris de patinets per circular sota els efectes de drogues o alcohol 

La Policia Local de Parets del Vallès ha tancat el 2022 amb 
85 denúncies per infraccions de l’Ordenança municipal de 
mobilitat i circulació relacionades amb vehicles de mobi·
litat personal (VMP). Durant el 2022, el cos policial tam-

bé ha interposat quatre denúncies per conduir patinets 
elèctrics sota els efectes de substàncies psicotròpiques. 
L’actual Ordenança municipal de mobilitat i circulació de 
Parets, que ordena i regula els diferents modes de mobi-
litat, entre els quals hi ha els usos dels patinets elèctrics 
i de la resta de VMP, va entrar en vigor el 22 de novem-
bre de 2021. Durant el mes de desembre, l’Ajuntament 
i la Policia Local van engegar una campanya informativa 
al municipi, amb repartiment de tríptics a la ciutadania i 
xerrades als centres educatius sobre la nova Ordenança 
i les normes l’ús dels VMP. 

La nova regulació
No va ser fi ns a mitjan gener de 2022 que la Policia Local 
va començar a aplicar l’Ordenança municipal de mobi·
litat i circulació. Un dels objectius principals de la nova 
regulació de mobilitat i circulació va ser el de garantir la 
convivència i pacifi cació de vianants i els vehicles a la via 
pública, en resposta a la proliferació dels VMP a l’espai 
públic. 

I TAMBÉ...S’augmenta la plantilla de la Policia Local i s’apugen 
un 2,5% les retribucions als empleats públics

Després de l’aprovació i la modifi cació de la Relació de Llocs de Treball el cos policial local tindrà un total de 34 places

L’Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar el 26 de ge-
ner, en el Ple municipal ordinari i amb la unanimitat de 
tots els grups polítics municipals, la proposta relativa a 
l’aprovació/modifi cació de la Relació de Llocs de Treball.

Aprovat per unanimitat
La mesura va rebre el suport de totes les formacions i 
preveu incrementar la plantilla de la Policia Local, que 
comptarà amb una nova plaça d’agent. En aquest sentit, 
el cos policial assolirà un total de 34 places, de les quals 
2 són de sergent, 5 de caporal i 27 d’agents, incloent·hi la 

nova plaça creada. A més, el cos disposa de dos auxiliars 
administratius i de dues places d’agents cíviques.

Increment del 2,5%
D’altra banda, l’aprovació de Relació de Llocs de Treball 
també preveu l’augment d’un 2,5% dels imports corres·
ponents al complement específi c segons allò que disposa 
l’esborrany de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
per 2023. La Relació de Llocs de Treball aprovada, a més, 
compta amb el vistiplau dels representants sindicals dels 
empleats públics de l’Ajuntament. 

Obres de rehabilitació i reforma de les dues àrees 
de jocs infantils situades al Parc de Can Berenguer

L’Ordenança va entrar en vigor el 22 de novembre de 2021

La reforma consistirà en l’eliminació d’alguns dels ele-

ments actuals de jocs infantils que han quedat obsolets, i 
la nova instal·lació de nou elements de jocs per a diferents 
edats, entre els quals hi haurà molles, gronxadors, caseta 
i torres de joc.

Inici d’obres i durada
Les obres d’instal·lació dels nous elements es van iniciar 
el dimarts 21 de febrer, i tenen una durada prevista de 
tres setmanes. Durant l’execució de l’obra, les dues àrees 
de jocs infantils restaran tancades al públic. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, afi rma 
que “estem posant al dia les nostres places, els nostres 
parcs i equipaments. També seguim arranjant carrers, vo·
reres i asfalt. En el cas dels nous jocs infantils, actuarem a 
diferents parcs per anar renovant els jocs perquè en gau-
deixen els nostres infants”. A Parets del Vallès es treballa 
per un entorn més amable amb els infants.

La Policia Local de Parets deté in fraganti  dos 
joves mentre robaven material per un valor 
superior a 3.000 euros
La Policia Local de Parets va detenir in fraganti dos 
joves mentre robaven en unes obres al carrer Anselm 
Clavé. El cos de policia va rebre l’avís a les 19.30 h 
d’un possible robatori en unes obres a la zona del 
barri de l’Eixample.
En arribar al lloc dels fets, els agents de la Policia 
Local van enxampar dos joves que havien estat sos·
traient eines de gran valor i ocultant-les a llocs estra-
tègics per, després, anar·les a buscar. Finalment, les 
eines sostretes, que tenien un valor superior a 3.000 
euros, es van poder recuperar.
Els dos joves acusats dels fets són reincidents en 
robatoris i tenen edats entre 18 i 20 anys. Els dos 
acusats van ser detinguts per la Policia Local, que 
va prendre declaració de la denúncia de l’afectat 
i, acabades les diligències, van ser traslladats a la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra per posar-los a 
disposició judicial.

El Centre Cultural Can Rajoler organitza l’ex-
posició col·lectiva Dones 
El Centre Cultural Can Rajoler oferirà l’exposició col-
lectiva de l’Associació Fotogràfi ca Dones, que es po·
drà veure del 3 al 26 de març de 15 a 20 h de dilluns 
a divendres i de 10 a 13.30 h el dijous i el dissabte. 

S’aproven les bases de 
lloguer d’un habitatge 
de protecció ofi cial 

L’Ajuntament va aprovar en el Ple municipal ordinari, 
amb la unanimitat de tots els grups polítics municipals, 
les bases reguladores d’un pis de protecció ofi cial per a 
menors de 35 anys. Les bases recullen les condicions i 
els requisits del procés d’adjudicació de l’habitatge de 
lloguer de l’Ajuntament, situat al carrer d’Aragó, 13, 3r 4a. 
Entre altres aspectes, les bases preveuen un con-
tracte de 7 anys prorrogable a 3 anys més, per a joves 
menors de 35 i que compleixin els requisits establerts 
a les bases reguladores. Pel que fa a l’adjudicació, 
serà a través d’un sorteig un cop fi nalitzats els termi·

Les bases recullen els requisits d’adjudicació del pis de lloguer

nis d’inscripció de totes les persones interessades. 
Respecte a les característiques principals de l’habi·
tatge, es tracta d’un pis de gairebé 60 metres qua·
drats, que disposa de traster i de pàrquing, i el preu 
de lloguer és de 553,22 € al mes, establert d’acord 
amb els barems de l’Agència Catalana d’Habitatge.  
D’altra banda, l’equip de govern va insistir que continua-
rà treballant en les polítiques d’habitatge, dins les seves 
competències, i seguirà en aquesta línia.

Les bases recullen les 
condicions i els requisits del procés 

d’adjudicació de l’habitatge de 
lloguer de l’Ajuntament, situat al 

carrer d’Aragó, 13
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Parets del Vallès aprova inicialment el pressupost per a l’any 2023 

Algunes de les àrees més destacades dels comptes són l’àrea de Serveis Urbans, Equipaments, Via Pública, Drets Socials i Ocupació, Educació i Cultura

Els comptes per al nou exercici es van aprovar inicialment el 20 de gener, en la sessió extraordinària del Ple municipal  

Parets acull l’exposició ‘ReHabilitem’ i una taula de treball sobre els ajuts 
Next Generation EU dirigida a la ciutadania i als professionals del sector

Inauguració de l’exposició ‘ReHabilitem’ a la sala d’exposicions de Can Rajoler

Parets del Vallès va acollir, el 2 de febrer, l’exposició ‘Re-
Habilitem’ de la Diputació de Barcelona a la Sala d’Expo-
sicions de Can Rajoler, coincidint amb la segona trobada 
de Cafè·Habitatge del Consell Comarcal Vallès Oriental al 
municipi.  L’acte va estar presidit per l’alcalde de Parets 
i Conseller d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, Francesc Juzgado, acompanyat per la regidora 
d’Habitatge de Parets, Rosa Martí, el president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, Emilio Cordero, i el Cap de 
l’Ofi cina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, David 
Mongil. 
L’exposició ‘ReHabilitem’ és una mostra sensorial i in·

teractiva amb la qual es pretén acostar la cultura de la 
rehabilitació a la ciutadania, a partir de donar resposta a 
preguntes de tota mena sobre el projecte. 
L’exposició estarà disponible durant les properes setma-
nes perquè la visiti la ciutadania i les persones interes-
sades en la rehabilitació d’habitatges. 
A Parets va dur·se a terme també, el 13 de febrer, a la 
mateixa Sala d’Exposicions de Can Rajoler, una taula de 
treball dirigida a la ciutadania i als professionals del sec-
tor de l’habitatge, sobre els fons europeus Next Genera·
tion EU destinats a la rehabilitació energètica d’edifi cis i 
habitatges. La taula informativa es va fer en el marc de 

Parets del Vallès va aprovar inicialment, el 20 de gener, 
el pressupost general de l’Ajuntament de Parets per a 
l’exercici 2023 en sessió de Ple municipal extraordinari. 
Els comptes pugen a 29.102.143,83 € i donen prioritat 
a les persones per millorar la vida dels veïns i veïnes del 
municipi. El pressupost va rebre els vots favorables de 
l’equip de govern de Parets, format pel PSC i Sumem Es-
querres, i els vots en contra, d’Ara Parets-ERC, Parets per 
la República-JuntsxCat i Ciutadans.
Entre les àrees més destacades dels comptes que va 
aprovar l’Ajuntament hi ha l’àrea de Serveis Urbans, 
amb una partida pressupostària de 3.555.010 €, l’àrea 
d’Equipaments, amb 2.197.715 €, l’àrea de Via Pública, 
amb 1.766.770 €, l’àrea de Drets Socials i Ocupació, amb 
1.710.437 €, l’àrea d’Educació, amb 834.865 € i l’àrea de 
Cultura, amb 729.349 €. 

Parets del Vallès va aprovar inicialment el pressupost, el 20 de gener

Els comptes pugen 
a 29.102.143,83 € i donen prioritat a 
les persones per millorar la vida dels 

veïns i veïnes del municipi

Es tracta d’un pressupost 
realista, que s’ha reajustat i 

reequilibrat

D’altra banda, els pressupostos de 2023 també preveuen 
inversions destacades: la fi nalització de la segona fase (i 
defi nitiva) de les obres de Casal d’Avis Ca n’Oms; la mi·
llora i recuperació de la llera del riu Tenes; el nou Institut 
Escola i la piscina descoberta, entre altres. En l’àmbit 
de l’educació, a més, el consistori continua apostant pel 
programa de socialització gratuïta dels llibres a primària 
i secundària pels escolars del municipi.  
D’aquesta manera, els pressupostos de 2023 són uns 
pressupostos que, per context, han experimentat un aug·
ment destacat en les despeses de subministrament i que, 
en cap cas, ha afectat ni al teixit associatiu ni cultural, 
l’educació, els drets socials, la via pública, els equipa-

ments, els serveis públics, la seguretat, el benestar ani-
mal, les polítiques feministes, la comunicació, el comerç, 
la gent gran, els joves, l’ocupació i promoció econòmica, 

la formació o l’esport, entre altres. En aquest sentit, es 
tracta d’un pressupost de 2023 realista, que s’ha reajus·
tat i reequilibrat.

La taula de treball sobre els ajuts Next Generation EU

l’exposició ‘ReHabilitem’ i va estar presidida per l’alcalde 
de Parets i conseller d’Habitatge del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, Francesc Juzgado. Francesc Juzgado 
va explicar que “avui tenim una taula de treball, on ve-
nen tècnics de l’Ofi cina Comarcal d’Habitatge a explicar 
als ciutadans, administradors de fi nques i professionals, 
l’avantatge d’utilitzar el grup d’ajuts Next Generation d’Eu·
ropa, per poder rehabilitar i fer més efi cients els habitat·
ges. Hi ha ajuts des del 30 i fi ns al 80 %, depenent del 
grup de què es tracti, i és molt interessant per posar al 
dia habitatges amb un ajut important de diners per part 
d’Europa”.
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L’Ajuntament rep la primera paretana de l’any, Ona Garcia Zurita

L’Ajuntament de Parets del Vallès va acollir l’1 de febrer 
la recepció del primer nadó de l’any 2023. A l’acte, l’equip 
de govern va rebre l’Ona Garcia Zurita, acompanyada pels 
seus pares, Víctor i Ainoa, que van venir des de Valls a 
Parets fa sis anys per qüestions laborals i és on han tingut 
la seva primera fi lla. El naixement de l’Ona va ser aquest 
4 de gener a l’Hospital General de Sant Cugat del Vallès. 
Durant l’acte de recepció, l’equip de govern va donar la 
benvinguda a la petita paretana i l’enhorabona als seus 

L’Ajuntament de Parets del Vallès va acollir l’1 de febrer la recepció del primer nadó de l’any 2023

L’acte es va celebrar, l’1 de febrer, a l’Ajuntament de Parets on es va fer entrega dels tradicionals obsequis institucionals de la vila

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, entrega un dels obsequis

Visita d’obres del projecte de remodelació de la llera del Riu Tenes a Parets

L’equip de govern visita les obres del projecte de remodelació de la llera del Riu Tenes amb els tècnics de l’obra 

L’Ajuntament de Parets del Vallès va realitzar el dime·
cres, 15 de febrer, una visita de les obres del projecte de 
remodelació de la llera del Riu Tenes, al marge dret del 
riu Tenes des del pont de Francesc Macià fi ns al pont de 
Josep Tarradellas. A la visita d’obres hi va assistir l’alcalde 
de Parets, Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra 
Garcia; la regidora d’urbanisme, Rosa Martí; l’arquitecte 
del projecte, Martí Franch; tècnics de l’Ajuntament i la di·
recció de l’obra i la constructora.

Aquestes obres tenen l’objectiu de protegir, restaurar i 
promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la 
desertifi cació, aturar i revertir la degradació del sòl, i atu·
rar la pèrdua de la biodiversitat.

La trobada es va fer el dimecres 15 de febrer a la llera del riu Tenes

pares. També es van entregar els tradicionals obsequis 
institucionals, entre ells, un quadre amb una dedicatò-

ria personalitzada, una Dona d’Aigua i un pitet amb una 
imatge de Parets. 

Visita d’obres del projecte de construcció de la nova piscina municipal 

L’equip de govern visita les obres del projecte de construcció de la nova piscina municipal descoberta

Representants de l’Ajuntament de Parets van visitar, el 
20 de febrer, les obres del projecte de construcció de la 
nova piscina descoberta municipal. La piscina descoberta 
està ubicada a la part posterior del Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez, entre l’avinguda de Francesc Macià, 
l’avinguda de Catalunya i el passeig Fluvial. A la visita 
d’obres hi va assistir l’alcalde de Parets, Francesc Juzga·
do, la vicealcaldessa, Casandra Garcia, el segon tinent 
d’alcalde, Francesc de la Torre, la regidora Rosa Martí i i 
els tècnics municipals. 
Aquestes obres preveuen diferents construccions, entre 
les quals hi ha una piscina per adults, que és una piscina 
desbordant de 25 x 10 m, una làmina d’aigua de 250 m² 
i una profunditat variable d’1,10 a 1,80 m, el vas de la 
qual disposa de rampa i escala que permeten l’ús de la 
piscina a les persones amb mobilitat reduïda; i una piscina 
infantil, que és una piscina desbordant de 4 x 10 m, una 
làmina d’aigua de 40 m² i una profunditat de 0,50 m. Per 
altra banda, també es preveu una zona de descans i es·
tada perimetrals a les piscines, espai de repòs mitjançant 
un sembrat de gespa i tanca perimetral, i fi nalment, un 
edifi ci de vestidors i espais complementaris. 

La visita es va fer el 20 de febrer a la part posterior del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez 

L’objectiu és el de protegir, restaurar 
i promoure l’ús sostenible dels 

ecosistemes terrestres
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Diables ParetsDiables Parets

Colla De Gegants, Grallers I Bestiari De Parets

Fira Medieval

Manyacs de Parets

Rom cremat a càrrec de la Comissió de Festes

Jocs infantils al Pavelló

Totes les fotos a
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La música d’Hotel Cochambre enamora Parets

El grup de versions va actuar per la Festa Major d’Hivern. El públic va gaudir del concert festiu 
d’Hotel Cochambre, el dissabte 21 de gener, amb els millors temes de la banda al Poliesportiu Municipal.

Nit d’electrònica amb DJ Alan per als més joves

El paretà Alan Jiménez va tocar la nit de dissabte. El Poliesportiu Municipal va acollir la sessió 
d’electrònica de DJ Alan, el dissabte 21 de gener, que va tocar la nit de Festa Major per al públic més jove. 

El poliesportiu acull el gran ball del Duet d’Ambient

Un moment del gran ball de la Festa Major d’Hivern. Parets va celebrar el tradicional ball per a tots 
els públics, el diumenge 22 de gener, durant la Festa Major a càrrec del Duet d’Ambient, al Poliesportiu Municipal. 

Pa r e t s  s ’o m p l e  d e 
cultura i diversió durant 
la Festa Major d’Hivern

L’Ajuntament de Parets va celebrar amb gran èxit la Festa 
Major d’Hivern 2023, on van destacar els actes de les Me-
dalles de la Vila, el Canta Parets!, el concert de versions 
d’Hotel Cochambre, la sessió musical del discjòquei pa·
retà Alan Jiménez DJ Alan o la Fira medieval, entre altres.
La Festa Major va estar carregada d’activitats per a tots els 
públics i es va celebrar els dies 20, 21, 22 i 23 de gener. 
Un dels actes que va donar el tret de sortida va ser el 
Canta Parets!, la cantada dels alumnes d’Infantil 5 de les 
escoles de Parets, que es va fer al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez, i l’acte d’entrega de les Medalles de 
la Vila 2022, al Teatre Can Rajoler. 
El 21 de gener, la jornada va començar amb el Torneig 
de tenis taula, el Ral·li / Concurs de fotografi a, les visites 
al Pessebre monumental, el toc de campanes i tronada 
d’inici de festa, el pilar de Festa Major dels Manyacs Pa·
rets, el IX Parets medieval i la plantada de la VI Trobada 
de Bestiari Diables Parets; a més, al Casal de Cultura Can 
Butjosa, va acollir el Concurs de cuina de la mongeta pa-
retana, la tradicional Calçotada Popular i el concert de 
versions amb Los 1000 Hombres.
L’aparcament de la Linera va comptar amb la Cercavila de 
les colles tabaleres amb una tabalada conjunta, xocolata-
da i cremat de rom per al públic assistent, el Correfoc de 
Bèsties, la XXV Desfi lada Infernal, i les Històries de bès·
ties amb lluïment fi nal i repartiment tradicional de brou. 
Per la seva banda, al Poliesportiu Municipal Joaquim Ro-
dríguez van tenir lloc dos esdeveniments destacats de la 
Festa Major: el Concert de versions d’Hotel Cochambre i 
la sessió d’electrònica amb el paretà DJ Alan, que va posar 
punt fi nal a la jornada. L’Alan Jiménez, més conegut com 
DJ Alan, és el DJ resident a Pacha Barcelona, i ha tocat 
a la major part de clubs de Barcelona i també a Berlín i 
Andorra.

Tots els actes de la festa
Un dels actes destacats de diumenge va ser la XXV Tro-
bada i Plantada de Gegants de Parets, i l’activitat Escala-
birres, dels Manyacs Parets. A més, també es va fer la Ba·
llada de sardanes, la Cercavila de Gegants, els Balls fi nals 
dels Gegants i dos correfocs simulats al carrer Barcelona. 
Pel que fa al Teatre Can Rajoler, el mateix dia es va acollir 
l’espectacle familiar La bella dorment, i el Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez, el Gran ball de Festa Major.
El 23 de gener, van seguir les activitats amb l’Acapte de 
Sang, el Parc Infantil amb atraccions inflables, tallers i 
jocs per als infants i l’espectacle de patinatge i música 
inclusiva en directe Castells de Gel, el Berenar tradicional 
per a tota la mainada i, fi nalment, l’espectacle de teatre 
la Gran reserva a càrrec de Rhum & Cia.
La Festa Major d’Hivern va estar 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.
Les imatges de la Festa Major d’Hivern es poden veure al 
perfi l de Flickr de l’Ajuntament de Parets. 

La festa es va celebrar els dies 20, 21, 22 i 23 de gener
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Parets acull el primer ‘Concurs de cuina de la mongeta paretana’

Parets del Vallès va acollir el primer Concurs de cuina de 
la mongeta paretana el 21 de gener, en el marc de la XXV 
Calçotada popular de la Festa Major d’Hivern, al Casal de 
Cultura Can Butjosa. Les guanyadores del concurs van 
ser Carme Pera, que es va endur el 1r premi amb el plat 
Crépinet de mongeta paretana; Anna Maria Calvo, que es 
van endur el 2n premi amb el plat Mongetes amb bacallà 
i el 3r premi va ser per Marta Garcia, autora del plat Peus 
de porc amb mongetes. 
L’objectiu principal del concurs era difondre la mongeta 
paretana a través de l’elaboració de plats que els parti-
cipants van cuinar a casa seva i van portar al Casal de 
Cultura Can Butjosa per a participar en el concurs i per 
difondre’n les receptes. A més, durant la calçotada també 
es va incloure una degustació de la mongeta paretana per 
a tots els assistents. El jurat del concurs va estar integrat 
per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la regidora de 
Comerç, O’hara Valdivia, i la cuinera professional Rosa 
Parera, de Can Parera. L’activitat estava inclosa en els 
compromisos del PAM 2021-2023 (Pla d’Actuació Muni-
cipal) del govern local de Parets.

Les guanyadores del concurs van ser Carme Pera, Anna Maria Calvo i Marta Garcia 

L’Ajuntament entrega les Medalles de la Vila 2022 a Sergi Mingote, Txusa 
Mulà, Diables Parets i l’empresa Freudenberg

L’Ajuntament de Parets del Vallès va lliurar les Medalles 
de la Vila 2022 el 20 de gener al Teatre Can Rajoler, en 
una cerimònia institucional al municipi coincidint amb la 
Festa Major d’Hivern. Els reconeixements es van fer a Ser-
gi Mingote i Txusa Mulà, a títol pòstum, a l’entitat Diables 
Parets i a l’empresa Freudenberg. Els candidats van ser 
escollits per representar els valors del municipi i van ser 
consensuats per totes les forces polítiques. 

Les Medalles de la Vila
L’Ajuntament va proposar, en consens unànime, Sergi 
Mingote per la seva destacada tasca com a alpinista i 
com a exalcalde del municipi; Txusa Mulà, per la seva 
contribució fotogràfica a la vila, de la mà de l’Associació 
Fotogràfica Parets i Diables Parets, per la seva feina i col·
laboració amb les activitats del poble. Finalment, es va 
atorgar la distinció a l’empresa Freudenberg, amb més 
de 50 anys a Parets, per la seva implicació social amb 
el municipi i la seva aposta recent amb una nova fàbrica 
sostenible de components d’automoció pel 2023.

L’Ajuntament de Parets va lliurar les Medalles de la Vila 2022, coincidint amb la Festa Major d’Hivern

El reconeixement a persones, entitats o empreses que representen els valors del poble es va fer el 20 de gener, al Teatre Can Rajoler

Els nens i les nenes d’Infantil 5 ens fan gaudir de la música al ‘Canta Parets!’ 

Parets del Vallès va celebrar amb èxit una nova edició 
del festival Canta Parets el 20 de gener, al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez, en el context de la Festa 
Major d’Hivern del municipi. L’actuació del Canta Parets! 
és una cantada dels nens i nenes d’Infantil 5 de les es-
coles d’infantil i primària del municipi. 
Canta Parets és un projecte iniciat l’any 2015 en el qual 
l’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès proposa 
i coordina una gran cantata amb la integració i partici-
pació de les escoles d’infantil i primària del municipi. Es 
tracta d’un projecte de poble en el qual es vol donar valor 
a la participació col·lectiva i alhora fomentar el plaer de 
la música a través del cant. 
En aquest sentit, els nens i les nenes dels col·legis de 
Parets participen cantant, i l’Escola Municipal de Música 
aporta la direcció i la coordinació del projecte, així com 
la música en directe a càrrec dels professors i les profes-
sores del centre. 
Les fotos de la nova edició de l’espectacle musical del 
Canta Parets es poden veure al Flickr de l’Ajuntament de 
Parets. Un dels moments de la nova edició del festival Canta Parets el 20 de gener al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez

L’actuació es va fer el 20 de gener, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez

El jurat del concurs va estar integrat per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la regidora de Comerç, O’hara Valdivia, i la cuinera Rosa Parerea
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Arriba un nou ‘Butxaca de Cançons’ ple de música pels infants de Parets

ACESCO guanya el premi del programa d’educació ambiental ‘L’Anella’

Cartells informatius a determinades zones verdes del municipi

Un dels cartells informatius instal·lats

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha iniciat la campanya 
de col·locació de cartells informatius a determinades zo·
nes verdes del municipi. Les senyalitzacions es posaran 
al voltant de les zones on es realitza la gestió de prats 
tenint en compte criteris de sostenibilitat i naturalització, 
i està previst que es vagin instal·lant durant les setmanes 
vinents. Els cartells informatius contenen les indicacions 
de L’herba sense tallar? i de Som flors.
En aquest sentit, el fet de fer segues selectives, tallant 
només zones concretes del prat per facilitar el pas dels 
usuaris i no tota la superfície, afavoreix l’increment de 
biodiversitat als espais verds i al seu entorn. L’objectiu 
de deixar una alçada major de la vegetació del prat i que 
aquesta floreixi és per actuar com a refugi i hàbitat d’abe·
lles, pol·linitzadors i fauna auxiliar que ajuden en el con·

trol de plagues i malalties, mantenint un equilibri natural 
i evitant l’ús de productes químics.
Al mateix temps, en tenir una vegetació herbàcia de major 
alçada, es redueixen les necessitats hídriques de la ma·
teixa i s’incrementa la capacitat pròpia d’autoressembra. 
Així mateix, aquestes accions eviten l’aparició de flora 
invasora amb capacitat de desplaçar a la pròpia.
Els cartells es col·locaran en espais verds propers a zones 
de transició amb l’entorn natural i/o fluvial, i en zones 
verdes on, per la superfície de prat de què es disposa, és 
viable realitzar aquestes accions. També es situaran en 
parterres, per evitar el trepig d’aquests, i conscienciejar 
als ciutadans de la importància de disposar de flors en 
aquestes zones. L’Ajuntament de Parets del Vallès tre·
balla per un entorn més natural i bio divers.

Les senyalitzacions es posaran tenint en compte criteris de sostenibilitat i naturalització

L’entrega del premi el 13 de febrer, a l’escola ACESCO, amb la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia

L’escola ACESCO va rebre, el 13 de febrer, el premi del 
programa d’educació ambiental L’Anella d’un total de 51 
centres educatius que han participat en el Vallès Orien·
tal i el Vallès Occidental. L’acte d’entrega del premi ha 
estat presidit per la vicealcaldessa i regidora d’Educació 
de Parets, Casandra Garcia, el director de l’empresa ITW 
Hi-Cone, Jordi Avellaneda, la responsable tècnica del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, 
Lourdes Ariza, així com, professorat, equip i alumnat de 
l’escola ACESCO.
El premi consisteix en un diploma de reconeixement i en 
un val de 1.000 euros per a gastar en material informàtic 
per a l’escola, i té l’objectiu d’agrair la implicació i esforç 
de l’alumnat i el professorat del centre. Els participants 
en el programa de l’escola ACESCO han estat els alumnes 
de 5è de primària i entre totes les escoles s’ha aconseguit 
recollir més de 50 kg d’anelles per a reciclar.

Parets del Vallès va presentar el 17 de febrer el nou recull 
de cançons Butxaca de cançons 2, al parc Sot d’en Bar-
riques. L’acte va comptar amb un petit concert a càrrec 
dels participants en l’enregistrament de les cançons amb 
una coral d’infants i amb suport musical, juntament amb 
els professors i alumnes de l’Escola Municipal de Música 
de Parets. La presentació del recull va estar presidida 
per la vicealcaldessa de Parets i regidora d’Educació, 
Casandra Garcia. 

Imatges de l’acte de presentació de Butxaca de Cançons 2 amb el públic assistent

Acte de presentació de Butxaca de Cançons 2 amb Casandra Garcia, vicealcaldessa de Parets, i  Jordi Azagra, director de l’Escola de Música

Casandra Garcia: “volem agrair a 
tothom que ha fet possible aquest 
projecte al poble, coordinat des de 

l’Escola de Música”.

La vicealcaldessa de Parets i regidora d’Educació, Casan-
dra Garcia, va destacar que “volem agrair a tothom que 
ha fet possible aquest projecte de Butxaca de cançons 2 
al poble, coordinat des de l’Escola Municipal de Música, 
però on també hi han treballat les mestres d’infantil de 
tots els nostres centres educatius”. 
La presentació del recull i el concert, a més, va concloure 
amb una xocolatada popular per a tots els assistents a la 
jornada. Per altra banda, durant aquesta setmana, tots 
els alumnes d’Infantil 3, 4 i 5 de les escoles del municipi 
rebran el seu exemplar de Butxaca de Cançons 2. 
Les imatges de la jornada es pot consultar al perfi l de 
Flickr de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Durant aquesta setmana, tots els 
alumnes d’Infantil 3, 4 i 5 de les 
escoles del municipi rebran el seu 
exemplar de ‘Butxaca de Cançons 2’
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La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, presenta l’acte del 60è aniversari del centre durant la xerrada de Jaume Espona

L’Escola Municipal Pau Vila va celebrar la xerrada oberta 
al públic Quan el Pau Vila era “el Patro”, de Jaume Espo-
na, el 25 de gener a la Sala Polivalent, amb motiu del 60è 
aniversari del centre. 
En aquest sentit, la xerrada va tractar temes com la fun-
dació i constitució del Patronat, l’inici de l’activitat edu-
cativa, la ubicació provisional de les aules, l’edifi ci nou, el 
pla d’estudis o el nom del centre. 
L’acte va estar presentat per part de la vicealcaldessa i re-
gidora d’Educació de Parets, Casandra Garcia, i va generar 
molta expectació de la comunitat educativa de l’escola, 
comptant amb l’assistència d’alumnes i docents d’avui i 
que han passat per les etapes d’aquest centre. 

La recerca històrica 
Jaume Espona va exercir durant 44 anys a l’escola on 
també en va acabar essent director i, durant la xerrada, 
va exposar, a més d’anècdotes, la trajectòria de la vida de 
l’escola a través d’una recerca documental històrica. Al 
fi nal de l’acte, l’escola li va fer entrega d’una Dona d’Aigua 
amb motiu d’agraïment a la seva tasca i dedicació. 
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 batxi·
llerat elemental de preparació per als exàmens fi nals a 
l’Instituto de Enseñanza Media Milà i Fontanals de Bar·

celona. 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. 
Al llarg dels anys, l’Escola ha evolucionat amb diferents 
canvis educatius, des del batxillerat elemental fins a 

L’Escola Municipal Pau Vila acull la xerrada de 
Jaume Espona sobre la història del centre educatiu
L’acte va estar presentat per la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia

L’acte va comptar amb l’assistència 
d’alumnes i docents d’avui i que han 

passat per altres etapes 
d’aquest centre

l’actual educació primària, que han anat  acompanyats 
d’ampliacions i modifi cacions a les instal·lacions per tal 
d’adaptar-les a les necessitats.

El 60è aniversari del centre
Enguany, el centre celebra el 60è aniversari i, en aquest 
sentit, la xerrada de Jaume Espona va estar un dels actes 
commemoratius que es van preparar. Per altra banda, ha 
convidat a tothom a participar en la xarxa social Instagram 
publicant fotografi es antigues i actuals de l’escola amb 
l’etiqueta #vaiganaralpatro60.

Preinscripcions escolars
als centres educatius

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?

L’Ajuntament de Parets publica el calendari del període 
de preinscripcions per als diferents centres educatius del 
municipi pel curs 2023·2024. Enguany, les preinscripcions 
es podran fer al voltant del 6 de març fi ns a l’1 de juny, 
segons cada centre. En aquest sentit, les preinscripcions 
estaran disponibles del 6 al 20 de març amb les escoles 
d’educació infantil i educació primària: Escola Municipal 
Pau Vila, Escola Lluís Piquer, Escola Pompeu Fabra, Escola 
Vila Parietes, ACESCO i N.S. de Montserrat. Del 8 al 20 
de març, serà el torn per secundària a l’Institut Torre de 
Malla, La Sínia, l’ACESCO i N.S. de Montserrat. 
Les preinscripcions d’alumnes de batxillerat i de cicles 
formatius de grau mitjà de l’alumnat amb continuïtat 
d’escolarització a l’Institut Torre de Malla, es podran fer 
entre el 20 i el 26 d’abril, i del 9 al 15 de maig es faran 
les preinscripcions de grau mitjà al mateix institut per la 
resta d’alumnat. 
Finalment, entre el 26 i l’1 de juny es podran fer les pre·
inscripcions pels cicles formatius de grau superior. 
La vicealcaldessa i regidora d’Educació de Parets, Casan-
dra Garcia, ha destacat que “tenim la sort que el nostre 
poble disposa de grans professionals i d’una oferta edu-
cativa de qualitat per a totes les edats. En el llibret de 
preinscripcions dels nostres centres educatius s’hi pot 
trobar una guia perquè totes les famílies puguin escollir 
l’educació que volen pels seus fi lls i les seves fi lles”.
En aquest sentit, s’ha publicat el llibret de preinscripcions 
on es detallen les característiques de les diferents escoles, 
el projecte educatiu, les metodologies, equipaments, ser-
veis i la previsió de places ofertes. Per altra banda, a més, 
el municipi també realitza les jornades de portes obertes 
als centres educatius la informació de les quals es pot tro-
bar a la web de l’Ajuntament.

Les preinscripcions es podran fer del 6 de març fi ns a l’1 de juny
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Parets celebra el Carnestoltes per a la gent gran amb ball, berenar i obsequis

L’Ajuntament de Parets del Vallès va acollir la festa del 
Carnestoltes per a la gent gran els dies 16, 17 i 18 de 
febrer al municipi. La celebració va comptar amb ball i 
berenar per a tots els assistents i, a més, amb un obsequi 
per qui anava disfressat. 

El Carnestoltes del Casal Sant Jordi, es va fer el 16 de 
febrer amb l’actuació de Camelot. Al Casal Ca n’Oms es 
va celebrar el 17 febrer amb l’actuació de Dani Music, a 
la Cooperativa, i al Casal Asoveen, el 18 febrer, amb el 
Duet Lazena. Els casals de gent gran del municipi van celebrar la festa del Carnestoltes en dies diferents

La festa de disfresses per a la gent gran es va fer el 16, 17 i 18 de febrer al Casal Sant Jordi, a la Sala Cooperativa i al Casal Asoveen

La celebració va comptar amb ball i 
berenar per a tots els assistents i, a 
més, amb un obsequi per qui anava 

disfressat 

Un dels moments de la rua de la festa del Carnaval que va concloure amb el repartiment de 12 premis, entre disfresses individuals i comparsesLa celebració es va fer el diumenge 19 de febrer

Parets del Vallès bat tots els rècords a la festa del Carnestoltes amb prop 
d’un miler de disfresses 

La celebració del Carnestoltes al Casal Asoveen La celebració del Carnestoltes al Casal Ca n’Oms La celebració del Carnestoltes al Casal Sant Jordi

Un any més, sa Majestat el Rei Carnestoltes va visitar Pa·
rets per omplir els carrers i places de festa, de gresca i de 
disbauxa. La celebració va començar el diumenge 19 de 
febrer al carrer Monistrol i va continuar pels carrers fi ns 
a arribar al pavelló municipal per superar els rècords de 
participants amb prop d’un miler de disfresses. En total, 
durant la festa es van repartir 12 premis, entre disfresses 
individuals i comparses, i es va comptar amb la partici-
pació de 14 comparses, d’infantils i d’adults, a més de 
la participació i assistència de paretans, així com de les 
poblacions veïnes. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va destacar que 
“espectacular és la paraula, és la rua més gran que hem 
fet mai, amb comparses molt nombroses, a més els par·
ticipants a títol individual. Molts veïns i veïnes han seguit 
la rua i hi ha participat gent de fora del municipi, això ens 
deixa el llistó molt alt per l’any vinent, a seguir motivant a 
la gent a participar i esperem que amb la il·lusió que s’ha 
fet enguany. Volem agrair tots els que ho han fet possible, 

a banda dels guanyadors, a la Comissió de Festes, als tèc·
nics de l’àrea de cultura, al regidor de Cultura,  Francesc 
de la Torre, a Protecció Civil i a la Policia Local”.  
El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, va apuntar que 
“la festa del Carnestoltes s’ha celebrat a Parets amb un 
gran ambient. En aquest sentit, volem agrair a totes les 
persones i entitats que han fet possible aquesta festa, 
a més, de destacar que hem batut tots els rècords, no 
nosaltres, sinó ells, perquè en defi nitiva són ells els que 
ho han fet possible”.  

Els guanyadors del Carnestoltes
Enguany, hi va haver un total de 12 premis per disfresses: 
tres per a la categoria individual per a infants, tres per 
a adults, dos per a les comparses d’adults, dos per les 
comparses d’adults local i dos per a les comparses infan-
tils. Les disfresses guanyadores van ser les de: neolític, 
Ironman i volcà, pel premi individual adult; de costure-
ra, pollet i Harry Potter, pel premi individual infantil; de 

Wonderland (Parets) i Il·luminem el món (Parets), per les 
comparses infantils; Ánimas Anóminas (Santa Perpètua 
de Mogoda) i Donde Vamos la liamos (Santa Perpètua de 
Mogoda), per les comparses d’adults; i, fi nalment, les gua·
nyadores del primer premi de comparses d’adults locals 
per la comparsa 60 Aniversari Pau Vila (Parets) i el segon 
premi de comparses d’adults locals per la comparsa Nos 
va a ir de cine (Parets). Pel que fa a la participació de com-
parses, enguany hi va haver quatre comparses infantils, 
totes de Parets, i 10 comparses d’adults, i les d’adults 
van ser repartides amb: cinc comparses de Parets, dos 
de Santa Perpètua de Mogoda, una de Montmeló i una de 
Montcada i Reixac. El que signifi ca un augment respecte 
a l’any passat on hi va haver quatre comparses d’adults i 
quatre d’infantils.Una de les novetats d’aquest any, a més, 
ha estat l’increment de l’import dels premis locals en la 
modalitat de comparsa d’adults. Per altra banda, a dife-
rència de celebracions anteriors, els premis els van poder 
cobrar entitats i associacions, a més de persones físiques.
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El tercer premi individual infantil 

El tercer premi individual adult 

El primer premi adult de comparsa  

El segon premi adult de comparsa local El segon premi adult de comparsa  El primer premi adult de comparsa local 

El primer premi infantil individual El segon premi individual infantil 

El primer premi individual adult El segon premi individual adult 

El primer premi infantil de comparsa  El segon premi infantil de comparsa  

Els guanyadors dels premis de Carnestoltes 2023 en totes les categories
La gresca i la disbauxa van omplir els carrers de la vila i l’aparcament del pavelló municipal de Parets del Vallès en una edició amb èxit de 
participació que va concloure amb l’entrega de 12 premis en les categories d’infantil, d’adult, d’individual, de comparsa i de local 
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TvParets intensifi ca les gravacions de vídeos a les 
entitats i associacions del municipi 

La plataforma de vídeo municipal tvParets ha iniciat les 
gravacions de vídeos sobre les entitats i associacions del 
poble. Els continguts audiovisuals estan disponibles a la 
web de tvparets.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament 
de Parets.  Algunes de les entitats que ja han participat 
en les gravacions han estat la Colla del Ball de Gitanes de 
Parets, l’Associació Fotogràfi ca Parets, l’Associació Colla 
Castellera Manyacs de Parets, l’Agrupació Pessebrista de 
Parets, l’Associació Diables Parets i la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets. Pel que fa a la resta d’associ-
acions i entitats del municipi, l’Ajuntament les contactarà 
per a la realització dels vídeos individualitzats. 
L’objectiu que persegueixen els vídeos és ajudar a difon·
dre i visualitzar la tasca que fan les entitats i els seus 
membres per Parets, així com la seva contribució al teixit 
sociocultural del municipi. Els vídeos dedicats a les en-

titats i associacions estan disponibles en línia per a ser 
consultats a la plataforma de vídeo de l’Ajuntament que 
ofereix contingut audiovisual sobre l’actualitat del muni-
cipi tvParets.cat. 

Imatge d’arxiu de l’enregistrament de Carnestoltes de l’any 2022

El Casal de Joves Cal Jardiner va acollir 
un taller del Club de Rubik. L’equipament 
educatiu municipal de Cal Jardiner va impartir, el 
28 de gener, un taller del Club de Rubik, on van fer 
explicacions, jocs i demostracions relacionades amb 
el popular trencaclosques mecànic als assistents a 
l’activitat. El Casal de Joves Cal Jardiner dona servei 
principalment als joves de Parets de 14 a 30 anys, 
mentre que és un espai destinat a la promoció d’oci 
i la formació.  

El Casal de Joves Cal 
Jardiner acull un taller 
del Club de Rubik

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, durant l’entrega de premis amb els guanyadors del torneig Open Rubik per Sant Valentí

Fins a 100 competidors de 7 països al campionat 
‘Open Rubik per Sant Valentí’ a Parets

L’Ajuntament de Parets va acollir el campionat Open Ru-
bik per Sant Valentí a Parets el 18 i el 19 de febrer, a la 
sala cooperativa. En total, el campionat va comptar amb 
la participació de 100 competidors de 7 països diferents, 
entre els quals hi va haver els millors jugadors de rubik 
a escala estatal. L’acte de cloenda i entrega de premis 
del campionat va estar presidit per l’alcalde de Parets, 
Francesc Juzgado. 
Els guanyadors del campionat en la categoria principal 
del torneig, de cub de Rubik 3x3, van ser en Biel Salmons, 
com a primer classifi cat amb una mitjana de 7,94 segons, 
l’Arnau Tous, com a segon classifi cat amb una mitjana de 

8,07 segons, i en Mauro Moisés, com a tercer classifi cat 
amb una mitjana de 8,49 segons. 

Tots els participants
En aquest sentit, el campionat va comptar amb la partici-
pació d’en Biel Salmons, que és l’actual campió d’Espanya 
i té el rècord nacional, en Lorenzo Escobar, que té el re·
cord d’un intent i és l’únic espanyol que ha resolt el cub en 
menys de 5 segons (4,99 segons), així com de Dario Roa, 
què és l’actual segon d’Espanya i ex número 1 d’Espanya. 
Les imatges del campionat Open Rubik per Sant Valentí es 
poden veure al perfi l de Flickr de l’Ajuntament de Parets. 

L’Ajuntament reclama 
que no es tanqui cap 
linia d’I3 a Parets

L’Ajuntament va celebrar una reunió el 14 de febrer amb 
el director general de Centres Públics, el director de Ser-
veis Territorials i el responsable d’Àrea de programació 
de llocs escolars on es va reclamar novament que no es 
tanqués cap línia pública del municipi. El Departament 
d’Educació de la Generalitat va manifestar la seva volun-
tat de tirar endavant el tancament de la línia d’infantil 3 
de l’escola Lluís Piquer. De fet, es va exposar que l’oferta 
de places ja havia estat enviada per la seva publicació al 
DOGC. L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va insistir 
“en la possibilitat de continuar oferint a les famílies les 
places del curs anterior a causa de les noves dades de 
padró on ara mateix hi ha 12 infants més censats al mu·
nicipi”. Tanmateix, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, va demanar “que siguin les famílies qui 
puguin escollir el centre que millor s’adapti a les seves 
necessitats i que l’opció de tancament sigui a posterior de 
la matrícula si és que cal”. D’altra banda, durant la reunió, 
hi va haver el compromís que l’oferta pública del municipi 
està garantida i que si realment hi ha una gran demanda 
a les escoles públiques, s’obrirà a posteriori la línia de 
l’escola Lluís Piquer.

Imatge d’arxiu de l’Escola Lluís Piquer

Logotip de tvParets
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Parets presenta la programació de la 19a edició del Març de Dones

L’Ajuntament de Parets ha programat més d’una desena 
d’activitats per celebrar la 19a edició del Març de Dones, 
que té per objectiu sensibilitzar i prevenir la discriminació 
per raons de gènere al municipi. La iniciativa se celebra a 
Parets amb motiu de la celebració del Dia Internacional 
de les Dones, el 8 de març, i inclou una exposició, una 
marxa, espectacles, actuacions musicals i tallers, entre 
altres.

19a edició del Març de Dones
L’activitat que iniciarà la programació tindrà lloc al Centre 
Cultural Can Rajoler, del 3 al 26 març, que acollirà l’expo-
sició col·lectiva de l’Associació Fotogràfi ca Parets, Dones, 
i es podrà visitar en horari de 15 a 20 h de dilluns a diven·
dres i de 10 a 13.30 h els dijous i els dissabtes.
El 4 de febrer tindrà lloc la Marxa Violeta, amb sortida des 
del Casal de Joves de Cal Jardiner. La caminada popular 
continuarà el recorregut per Gallecs i compta el suport del 
CAM (Club d’Activitats de Muntanya). Al fi nal de recorre·
gut se celebrarà el Vermut musical amb la col·laboració 
d’AMACAT (Associació de Musicoterapeutes i Arterapeu-

La iniciativa inclou una exposició, una marxa, espectacles, actuacions musicals i tallers, entre altres

L’Ajuntament organitza diferents propostes per a tots els públics durant tot el mes coincidint amb el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones

tes de Catalunya). Per a participar en l’activitat les inscrip·
cions es poden fer al Casal de Joves Cal Jardiner, del 17 
de febrer al 3 de març, per un donatiu mínim d’1 euro, a 
més, tots els ingressos es donaran a l’Associació Candela, 
Acció Comunitària i Feminista.
El Teatre Can Rajoler acollirà, el 5 de març, l’obra Tocar 
mare, de Marta Barceló, que consisteix en una comèdia 
dramàtica sobre la història de dues dones que, de manera 
insòlita, es converteixen en família. A més, l’endemà, de 
l’espectacle, el 6 de març, el Punt Lila estarà instal·lat 
i obert a tot el públic a la plaça de la Vila, en horari de 
16.30 a 19 h.

Manifest institucional pel 8M
La lectura del Manifest institucional del Dia Internacional 
de les Dones serà el mateix 8 de març a la plaça de la 
Vila, mentre que l’activitat Espai Campoamor tindrà lloc 
a la Sala Basart de la Cooperativa, el 12 de març, de 10 
a 14 h, amb ioga, taller d’olis essencials, brunch i altres 
sorpreses. Les inscripcions es poden fer fi ns al 7 de març 
al correu caljardiner@parets.cat.

D’altra banda, l’activitat del grup de suport mutu i d’em-
poderament a les dones ‘La dona sàvia que soc’, de la 
psicòloga i professora de ioga Isabel Erill, tindrà lloc el 
17 de març. Un altre taller que es farà a l’espai de Cal 
Jardiner el 3, 17 i 24 de març és el que porta per títol ‘Les 
red flags de l’amor’, sobre prevenció de relacions tòxiques 
per a adolescents i joves, aquest a càrrec de la referent 
de Benestar Emocional del Cap de Parets, Sònia Palacios 

i està destinat a joves de 14 a 25 anys. El casal, a més, 
acollirà el Punt LGBTI, un berenar i un DJ el dia 23 de 
març, a les 18 h.
Altres propostes que inclourà el Teatre Can Rajoler a la 
seva programació són l’obra L’amor (no és per a mi, va dir 
Medea) de Queralt Riera i Una llum tímida d’Àfrica Alonso, 
el 19 i el 26 de març, respectivament. L’espectacle de la 
dramaturga paretana ofereix una nova visió del mite tràgic 
de Medea, una crítica a l’amor romàntic i un cant a la vida, 
i el d’Àfrica Alonso tracta una història inspirada en fets 
reals que pretén trencar el silenci i reivindicar les vides de 
les lesbianes. La clausura del Març de Dones es portarà a 
terme amb Torna el Sopar de Dones!, el 31 de març, a les 
21 h, a la Sala Basart Cooperativa, sota el lema “Porta el 
teu plat i el teu somriure”. L’activitat inclourà  una actuació 
a càrrec de la banda Srta. Júlia y sus Exs i cal fer la ins·
cripció al Casal de Joves Cal Jardiner de l’1 al 30 de març.
La commemoració neix arran de diferents fets que van 
convulsionar la societat de fi nals del segle XIX i principis 
del XX: la vaga de les obreres tèxtils nord·americanes de 
1857 o l’incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle 
Shirtwaist Company, de Nova York, el dia 25 de març de 
1911, on van morir 142 obreres que l’any anterior havien 
mantingut una important vaga per demanar condicions 
laborals millors. En aquest sentit, l’Ajuntament se suma, 
un any més, a la celebració de l’esdeveniment amb accions 
per a tots els públics.

Enguany, torna el Sopar de Dones el 
31 de març, a les 21 h, a la Sala Ba-
sart Cooperativa, sota el lema: Porta 

el teu plat i el teu somriure

S’organitza la Jornada Animalista Parets del Vallès
El pròxim 26 de febrer, el municipi tindrà una Jornada 
Animalista per difondre la nova campanya gratuïta d’iden·
tifi cació d’ADN. La jornada, que es farà a l’espai proper al 
correcan del Mirador de Gallecs, pretén concienciar els 
ciutadans sobre el benestar animal, promoure la respon-
sabilitat de les persones cap als seus gossos, mascotes i 
animals en general, i fomentar les adopcions.

Horaris i activitats
A les 11 h, hi haurà l’exhibició d’obediència esportiva a 
càrrec de Rockadog, a les 11.30 h la desfi lada gossos en El municipi tindrà una Jornada Animalista el proper 26 de febrer

adopció a càrrec de l’Associació de la Protectora d’Ani-
mals de Parets, a les 12 h, l’exhibició gossos de detecció,  
a càrrec de Rockadog, A les 12.30 h hi haurà un parlament 
de l’alcalde, Francesc Juzgado, de la regidora de Benes·
tar Animal, Laura Lozano, i del president de l’Associació 
Protectora d’Animals de Parets, David Nocelo. A les 13 h, 
es farà l’exhibició d’iniciació a l’agility a càrrec del Club 
Agility Santa Quitèria.
A l’acte hi haurà carpes de l’Ajuntament, l’Escola de la Na·
tura, l’Associació Protectora de Parets i els col·laborados 
de la jornada. 
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L’associació AMACAT 
programa un cicle de 
concerts de piano

L’entitat AMACAT (Associació de Musicoterapeutes i Arte-
rapeutes de Catalunya) va programar un cicle de concerts 
de piano durant aquest mes de febrer al Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever del municipi. 
El primer concert va anar a càrrec del pianista i compo-
sitor Antonio Mazzei, el divendres 3 de febrer, el segon 
es va celebrar el 10 de febrer, per part del pianista Enric 
Carreras, i la darrera actuació musical per tancar el cicle 
va anar a càrrec de Luz Mabel, el 24 de febrer.  
AMACAT una associació sense ànim de lucre creada a Pa-
rets l’any 2016 que té com a objectiu el foment, divulgació 
i la praxi de la musicoteràpia i les arts en benefi ci de la 
salut. La seva tasca és ajudar, millorar, desenvolupar i fer 
créixer la salut física i psicoemocional de les persones. En 
aquest sentit, l’associació du a terme la seva feina amb 
persones amb necessitats especials, risc d’exclusió social 
i usuaris amb diferents graus de deteriorament cognitiu i 
memòria com l’Alzheimer.

El primer concert va tenir lloc el 3 de febrer al CEM Maria Grever

La guionista paretana 
Núria Dunjó, guardonada 
amb un Gaudí per ‘Harta’

La guionista paretana Núria Dunjó va estar guardonada a 
la nit el Premi Gaudí, el 22 de gener, amb una estatueta 
pel fi lm Harta. L’obra Harta està protagonitzada per la Car·
mela, una nena de 12 anys, que el dia del seu aniversari 
és obligada a veure’s amb el seu pare en un centre de 
trobada familiar a causa de la sentència de violència de 
gènere que aquest té sobre la seva mare.

Els Premis Gaudí enguany han arribat a la seva quinzena 
edició i es tracten dels guardons atorgats per l’Acadèmia 
del Cinema Català que reconeixen les millors produccions 
cinematogràfi ques catalanes de l’any.

La guionista paretana Núria Dunjó recull el premi amb el seu equip

L’obra està protagonitzada per una 
nena que pel seu aniversari és 

obligada a veure’s amb el seu pare

Bona acollida de la 6a 
Caminada solidària de 
Parets contra el càncer

L’Associació Parets Contra el Càncer va organitzar amb 
gran èxit de participació, el 5 de febrer, la 6a edició de la 
caminada solidària de l’entitat. La caminada va iniciar-se 
a la plaça de la Vila amb un recorregut urbà al llarg del 
municipi de 4,5 km i el seu objectiu és recaptar fons per 
ajudar a les persones que lluiten contra aquesta malaltia 
i a les seves famílies. 
La caminada solidària va comptar amb la participació de la 
colla castellera Manyacs, que va donar el tret de sortida, i 
els tabalers de Diables Parets que van amenitzar l’esdeve·
niment. El donatiu mínim va ser de 6 € amb l’entrega d’una 
samarreta commemorativa i l’avituallament a l’arribada. 
Totes les donacions rebudes van destinades íntegrament 
a l’associació per la lluita contra la malaltia. 
Un cop més, el municipi va celebrar la caminada el pri·
mer diumenge de febrer, per tal de commemorar el dia 
mundial contra el càncer, que se celebra anualment el 4 
de febrer. 

Alguns dels participants a la 6a edidicó caminada solidària de l’entitat

La conferència Jo, fràgil i forta com el gel, el 10 de febrer, de Tamara Lunger, alpinista italiana que va ser companya d’expedició de Sergi Mingote

Parets acull la conferència ‘Jo, fràgil i forta com 
el gel’ de Tamara Lunger

Parets del Vallès va celebrar, el 10 de febrer, la conferèn-
cia Jo, fràgil i forta com el gel, de Tamara Lunger, alpinista 
italiana que va ser companya d’expedició de Sergi Mingo·
te. L’acte va estar organitzat pel CEP (Centre Excursionista 
Parets), el CAM (Club d’Activitats de Muntanya de Parets) 
i Somiadors, grup de familiars i amics de Sergi Mingote 
amb el suport de la Fundació ONAT i ON Coach Comuni·
cation. L’alpinista italiana Tamara Lunger, va explicar que 
“em fa molta il·lusió ser a Parets per explicar una història, 
òbviament molt trista i forta, però, per altra banda, jo tam-

La conferència es va fer dins de l’acte Sergi Mingote, cara i creu del K2 hivernal

bé vaig decidir que el record que en vull tenir no sigui no·
més del pitjor, sinó també dels millors moments que vaig 
viure amb persones tan estimades com en Sergi Mingote”. 
Durant l’acte també es van mostrar imatges inèdites i es va 
conèixer part de la història en primera persona a través de 
l’alpinista Tamara Lunger. L’alpinista Tamara Lunger, que 
va ser l’encarregada de fer la conferència, va néixer a Bol·
zano, Itàlia, el 1986 i també és autora del pròleg del llibre 
Soñar Grande. El K2 hivernal de Sergi Mingote, recentment 
publicat per l’editorial Desnivel.

L’acte tindrà lloc el dissabte 25 de febrer

L’associació Niu d’Art 
Poètic celebra els 30 
anys d’història

L’associació Niu d’Art Poètic de Parets celebra el seu 30è 
aniversari en un acte públic al municipi. L’acte tindrà lloc 
el dissabte 25 de febrer a la sala d’exposicions de Can 
Rajoler, d’11.30 a 13.15 h. L’objectiu de l’acte és comme·
morar els 30 anys d’activitat de l’entitat i amb els veïns i 
veïnes del poble a través d’un recital de poesia.

Història de la poesia a Parets
El 1993 va néixer l’associació Niu d’Art Poètic impulsada 
pels amants de la poesia del poble per a fundar una asso-
ciació que facilites la tasca poètica. Entre els objectius de 
l’entitat hi ha la promoció de la cultura, amb una dedicació 
preferent a la literatura.
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L’Ajuntament de Parets se suma al Dia Internacional 
de les Cardiopaties Congènites

L’Ajuntament de Parets va il·luminar, el 14 de febrer, de 
color vermell la façana per commemorar el Dia Interna-
cional de les Cardiopaties Congènites. La iniciativa es va 
donar a terme en motiu del Dia Internacional de les Car-
diopaties Congènites. 

Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites
Cada any, a Catalunya, neixen uns 600 nadons amb car·
diopatia, dels quals uns 200 necessitaran intervenció 

La campanya de l’equip de Govern per sumar·se a l’iniciativa

14 de febrer
Per les

Cardiopaties 
Congènites: 

batega!

#corquecreix

Façana de l’Ajuntament de vermell per les cardiopaties congènites

BELLA - 4 mesos THOR - 7 mesos MALI · 2 anys HORUS - 9 mesos

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

quirúrgica durant el primer any de vida després del di·
agnòstic. 

Per donar visibilitat 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Parets es va sumar a la 
iniciativa de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AA-
CIC) i de la Fundació CorAvant, conjuntament amb altres 
municipis, en la seva lluita per donar a conèixer les malal-
ties invisibles com poden ser les cardiopaties congènites.

La iniciativa es va dur a terme el 14 de febrer, per visibilitzar les cardiopaties congènites

Noves formacions del 
Servei Local d’Ocupació  
de Parets

El Servei Local d’Ocupació (SLOP) ha organitzat un nou 
cicle de cursos gratuïts per a usuaris del servei local. Els 
requisits que cal complir per poder realitzar les formaci·
ons són els de residir al municipi, estar inscrit al servei 
d’ocupació local i estar en situació d’aturat o aturada.

Tots els tallers
Entre els cursos hi ha  un taller de de coaching motivaci·
onal, LinkedIn, Dissenya el teu CV amb Canva i destaca 
sobre la resta, Afrontar l’entrevista de feina del segle XXI, 
i La intel·ligència emocional t’obre les portes. 
Per a inscripcions o qualsevol consulta, podeu contac-
tar amb l’SLOP al portal web de l’ajuntament, per telèfon 
trucant al 93 573 88 96 o enviant un correu electrònic 
a formacio@parets.cat. O bé, acudir presencialment als 
equipaments municipals al carrer la Volta, 2 planta 1a 
local 1.

Es poden consultar tots els nous cursos de l’SLOP
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Trobada de germanor de 
l’Associació de Persones 
Immigrants de Missirah

El primer premi se’l va endur Mercè 
Ramírez, per la fotografi a Final; el se-
gon Montserrat Brunés, amb el títol La 
Bèstia, i el tercer Ramón Mª Saurí, amb 

el títol Tots 5. 

La vicealcaldessa de Parets, Casandra Garcia, el regidor de Cultura, Francesc de la Torre i la regidora Gemma Garcia, a l’entrega de premis de l’AFP

Entrega de premis del concurs de fotografi a de la Festa Major d’Hivern 2023 
de l’Associació Fotogràfi ca Parets

L’Associació Fotogràfi ca Parets va celebrar l’entrega de 
premis dels guanyadors i guanyadores del Concurs de 
fotografi a de la Festa Major d’Hivern, el 17 de febrer, a 
la sala d’entitats del Casal Ca n’Oms. A l’acte de reconei·
xement dels premiats hi van assistir la vicealcaldessa de 
Parets, Casandra Garcia, el regidor de Cultura, Francesc 
de la Torre i la regidora Gemma Garcia. 
Enguany, s’hi van presentar unes 70 fotografi es i els temes 
del concurs van ser els actes relacionats amb la Festa 
Major d’Hivern com els gegants, els diables o els actes 
medievals, entre altres. 
El primer premi se’l va endur Mercè Ramírez Andrada, per 
la fotografi a amb el títol Final; el segon va ser per Mont-
serrat Brunés, amb el títol La Bèstia, i el tercer per Ramón 
Mª Saurí, amb el títol Tots 5. 
L’Associació Fotogràfi ca Parets es va formar l’any 2012 

amb la fi nalitat de compartir l’afi ció i la il·lusió per la fo·
tografi a, assolir nous reptes, compartir i aprendre noves 
tècniques i tendències, potenciar la fotografia, donar 

La Impremta Papereria Farrés organitza diferents 
activitats per celebrar el 50è aniversari

La Impremta Papereria Farrés va organitzar diferents ac·
tivitats per a tots els públics, el 18 de febrer, a la botiga, 
per commemorar el seu 50è aniversari. 
Durant tot el dia es van donar obsequis amb regals i hi va 
haver activitats pels més petits. 
A la festa, les propietàries del local, Isabel Farrés i Eva 
Farrés, van preparar a la botiga un esmorzar amb dolços, 
sucs i cafès i, posteriorment, al migdia, es va celebrar un 

vermut, mentre que a la tarda, la celebració va continuar 
amb el repartiment del pastís d’aniversari i cava per a tots 
els visitants. 
Totes les activitats van fer-se per celebrar amb els assis-
tents l’aniversari del negoci. Abans de fi nalitzar la jorna·
da, a més, es va dur a terme el sorteig de tasses, bosses 
tote (també conegudes com a tote bags) i un val de col-
laboració de Hacks for Nails.

Un moment de la celebració dels 50 anys de la Impremta Paperería Farrés amb l’equip de govern i les propietàries , el 18 de febrer, a l’establiment

El primer premi va ser per Mercè Ramírez, per la fotografi a Final

El segon premi va ser per Montserrat Brunés, sota el títol La Bèstia

El tercer premi va ser per Ramón Mª Saurí, amb el títol Tots 5

La trobada de germanor es va fer a Can Butjosa i hi 
van participar Youbari, Dones de Missirah i Dones 
Africanes. L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, 
va fer un parlament durant l’acte. Va haver·hi balls 
tradicionals africans i un sopar d’un plat tradicional 
d’arròs amb xai i beguda feta del baobah.

cursos, fer exposicions i sortides i organitzar el festival 
FOTOgraphic Parets. 
Les imatges guanyadores del concurs es poden veure a la 
web l’Ajuntament de Parets.
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La regidora de Drets Socials, Gemma Garcia, i treballadores tècniques de l’Ajuntament, amb el cotxe ofi cial

L’Ajuntament posa a disposició del servei de Drets 
Socials un vehicle ofi cial per atenció domiciliària

L’Ajuntament de Parets va posar a disposició del servei de 
Drets Socials ahir, 9 de febrer, un cotxe ofi cial per realitzar 
atenció domiciliària i altres logístiques del departament 
en el municipi.  En aquest sentit, el nou vehicle servirà 
per a donar servei als veïns i veïnes del poble usuaris dels 
Serveis Socials que duen a terme les Treballadores Fami-
liars, així com d’altres professionals de l’àrea, com de les 
Treballadores i les Educadores Socials.  

El vehicle ofi cial donarà servei als ciutadans que necessitin atenció domiciliària professional

La regidora de Drets Socials, Gemma Garcia, ha destacat 
que “l’adquisició del vehicle millora la qualitat i l’efi ciència 
del servei de Drets Socials. Dona resposta a les necessi-
tats de les persones més vulnerables del municipi i ens 
permet ampliar l’espai d’intervenció social en el nostre 
municipi. Volem aprofi tar per destacar la tasca que fan les 
professionals de Drets Socials de l’Ajuntament”.  

T r e s  e s c r i p t o r e s 
paretanes treuen llibres 
aquest mes de febrer

Sílvia Pinilla, Eva Núñez i Laura Pallarès han publicat llibre 
aquest mes de febrer. Les tres escriptores del municipi 
són, a més, membres de l’entitat Associació d’autors de 
Parets del Vallès, entitat creada recentment per promou-
re, contribuir i difondre la cultura escrita al municipi.
La Sílvia Pinilla, de nom artístic Sila Rodríguez, és mestra 
i escriptora i ha publicat Amelia, la història d’una dona de 
38 anys, separada i mare de 3 fi lls, il·lustradora de llibres, 
a la qual li ofereixen treballar amb un escriptor francès 8 
anys més petit que ella i molt egocèntric
L’Eva Núñez ha publicat aquest mes la seva primera novel·
la, Aprende a matar, que es tracta d’una novel·la policíaca 
que es desenvolupa a partir d’unes vacances al camp per 
assistir a un taller de novel·la negra.
Laura Pallarès, periodista i escriptora, autora de la saga 
Valle de Robles de l’Editorial Entre Libros i de Pájaros en 
la Piel de Libros Indie, acaba de treure el tercer volum de 
la trilogia de Valle de Robles, Retrato de família. L’autora 
farà la presentació l’1 de març, a les 18 h, a la sala d’ex·
posicions de Can Rajoler.

Imatge d’arxiu de llibres

L’Institut Guttmann 
inaugura una exposició 
del pintor paretà Sito

L’hospital de neurorehabilitació Institut Guttmann va 
inaugurar una exposició d’art multisensorial de l’artista 
paretà, Luís Navarro, artísticament conegut com a Sito, 
el 3 de febrer. 

La inauguració de l’exposició
L’acte es va fer a la sala d’animació de l’hospital on els as·
sistents van poder gaudir dels quadres de l’artista, a més 
de l’actuació en directe de la cantant Yaneisy Martinez 
que ha participat en diversos concursos, entre els quals, 
La Voz i Operación Triunfo.
L’Institut Guttmann és una entitat dedicada a la neuro·
rehabilitació creada el 27 de novembre de 1965 i fou el 
primer hospital de l’Estat dedicat a la rehabilitació de 
persones amb lesió medul·lar.

Luís Navarro a l’exposició

Maria Gorina: “L’Ajuntament col-
labora fent un donatiu de 2.000€ a 
través del Fons Català de Cooperació”

La regidora de Cooperació, Maria Gorina, llegint el Manifest Institucional

Lectura de manifest institucional i un minut de 
silenci per solidaritat amb Turquia i Síria

L’Ajuntament de Parets va celebrar el, 10 de febrer, a la 
plaça de la Vila, la lectura d’un manifest institucional i un 
minut de silenci per mostrar el seu suport i la seva soli-
daritat amb els fets ocorreguts el passat dia 6 de febrer 
a Turquia i Síria.
La regidora de Cooperació, Maria Gorina, va destacar que 
“l’Ajuntament de Parets se solidaritza i col·labora amb la 
causa fent un donatiu de 2.000 euros a través del Fons 
Català de Cooperació pels afectats i estudiarà properes 
accions per a dur a terme. Amb l’acte, l’Ajuntament de 
Parets se suma al condol generalitzat i se solidaritza amb 

els pobles del Kurdistan, Síria i Turquia. Un cop més i en 
esdeveniments d’aquestes característiques, l’Ajuntament 

estarà en la mesura del possible al costat de les vícti-
mes”.
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El Club Patí Parets ha aconseguit 10 medalles en diferents categories a l’open celebrat al poliesportiu Joaquim Rodríguez

Parets acull un open de la Federació Catalana de 
Patinatge

El diumenge 19 de febrer es va celebrar un open de la 
federació catalana de patinatge de nivells 1,2,3 i 4 al po-
liesportiu municipal Joaquim Rodríguez. L’open va reunir 
a un total de 120 patinadors i patinadores de diferents 
clubs de Catalunya com el CP Parets, CPA Mollet, CP Mon-
tornès, PA Mataró, UE Horta, CPA Lloret i CPA Cardona.
Parets acull un dels primers opens que se celebren a l’inici 
de temporada i on els patinadors i patinadores mostren 
diferents coreografies lliures. Aquestes coreografies re-
ben una puntuació que serveix pel Rànquing de Catalunya 
i per conèixer el nivell de cada esportista. Els opens són 
molt importants per poder participar en competicions 
importants com el Campionat de Catalunya o d’Espanya.

Gran èxit del Club Patí Parets
El Club Patí Parets també va participar en l’open amb molt 

Els paretans van fer molt bones actuacions amb 3 podis

El club Taekwondo Lee 
Young, ple de medalles

El club de Taekwondo Lee Young Parets aconsegueix bons 
resultats al campionat de Catalunya de Poomsaes. Judith 
Fernandez i Adriá Briante van guanyar la plata per parelles 
i també dues plates a les seves categories Junior indivi-
duals. Christian Villar va fer·se amb dues medalles d’or 
a la categoria Senior 1 individual i trio. Finalment, José 
Luis Estudillo va obtenir l’or individual i l’or a trios a la 
categoria Master. 
Els Poomsaes són combinacions de moviments que re-
presenten atacs i defenses executats en un ordre concret. 
Simulen atacs i defenses contra un o més atacants imagi-
naris. Els resultats del Lee Young Parets, amb 3 plates i 4 
ors demostren la qualitat dels seus moviments i com han 
treballat per al campionat de Catalunya.

Algunes de les medalles aconseguides al campionat de Catalunya

L’open va celebrar-se al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez el darrer 19 de febrer

I TAMBÉ...
 

La Penya Blanc i Blava celebra la festa 
del 43è Aniversari  
La Penya Blanc i Blava Parets·Lliçà celebrarà la fes-
ta del 43è Aniversari de la Penya, el 5 de març, a les 
14 h, en el restaurant La Salut Origens, de Parets. 

El CAM organitza la XII edició de la Cami-
nada de Resistència ‘La Bastarda’
Nova edició de la cursa de muntanya La Bastarda 
el 22 d’abril. Les incripcions ja estàn obertes a la 
pàgina web de La Bastarda i es tancaran l’1 d’abril 
o en el moment que s’assoleixin els 550 inscrits. 

La IV Gala del Patinatge Català premia 
els millors esportistes de 2021 i 2022
La FCP ha reconegut a Pau Garcia com a millor 
patinador català del 2022. A la gala, celebrada al 
World Trade Center de Barcelona, també va tenir un 
homenatge la paretana Aina Martín, com a membre 
del quartet Clover de l’ASPA Lliçà de Vall.

Miguel Luque aconsegueix la marca mí-
nima pel Mundial de Manchester
Miguel Luque va obtenir la mínima pel Mundial de 
Para Natació de Manchester a l’Open de Barcelona. 
A més, Luque va aconseguir una medalla de plata el 
darrer 17 de febrer a les World Sèries de Melbourne.

Victòria important del CF Parets
El CF Parets aconsegueix la segona victòria de la 
temporada. L’equip de Viriato Álvarez, que és el nou 
técnic, va imposar·se al CE Banyoles per 1·0 i surt 
de posicions de descens.

El CH Parets lluita per la permanència
La lluita per la fase de permanència del CH Parets 
va començar el darrer 5 de febrer. Fins ara, s’ha 
aconseguit una victòria, un empat i una derrota.

El CB Parets, líder del seu grup
El sènior masculí del CB Parets és líder del seu grup 
a Segona Catalana. El CB Parets està en període de 
presentació de candidatures a la junta directiva fins 
al 20 de març.

Or del Club Petanca 
Parets al C. Catalunya

El Club Petanca Parets triomfa al campionat de Catalu-
nya de clubs celebrat el diumenge 19 de febrer amb una 
primera posició a la categoria autonòmica per tripletes. 
El campionat va jugar·se a Polinyà amb participació dels 
millors clubs de Catalunya com el Casc Antic Montgat, 
Martorell o el Rapid Bosco.La tripleta formada per Paqui 
Benítez, Isabel Rubio i Judit Ferreras va realitzar un tor-
neig excepcional amb només una derrota en tot el tor-
neig i una gran victòria a la final contra el Rapid Bosco de 
Barcelona. Les paretanes van acabar la lliga el desembre 
amb una tercera posició que no va servir per classificar 
a primera divisió però amb bons resultats. El club petan-
ca Parets ja prepara el campionat individual on s’espera 
guanyar un altra medalla.

La tripleta de Paqui Benítez, Isabel Rubio i Judit Ferreras al podi

bones actuacions i un munt de medalles. El club ha acon-
seguit 10 medalles en diferents categories. Al nivell 4, la 
Claudia Perez va obtenir la primera posició de la categoria 
benjamí, Leyre Martin va ser segona de la categoria infan-
til i les alevines Montserrat Arenas i Daniela Davila van 
fer-se amb una segona i tercera posició respectivament. 
En el cas del nivell 3, Iona Domenech va assolir l’or de 
la categoria benjamí, Claudia Tort s’emporta una plata a 
la categoria infantil i Lena Sequera també aconsegueix 
una segona posició en els alevins. També es van obtenir 
medalles al nivell 2, Ainhoa Fuentes i Abril Ferreras van 
guanyar l’or a les categories aleví i benjamí, i Paula Bai-
xauli va emportar-se la plata a la categoria infantil.El club 
ja posa l’ull en els següents opens per continuar sumant 
punts a la classificació i obtenir grans èxits aquesta tem-
porada 2023.

Gran èxit del Club 
Atletisme Parets 

El Club Atletisme Parets triomfa al Trofeu Sabadell de 
Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel). 
Els paretans van fer molt bones actuacions amb 3 podis. 
Jan Lapuente Tomàs va fer-se amb la primera posició dels 
1000 m. sub 12 masculí amb un temps de 3:22.85. Als 
1000 m. sub 12 femení l’Emma Diez Avendaño va acon-
seguir la segona posició amb un temps de 3:31.46 i els 
400 m. sub 8 femení l’Ona Lapuente Tomàs es va empor-
tar la segona posició amb un temps de 1:34.38. A més, 
a la categoria Màster, l’equip de relleus mixte va obtenir 
la segona posició i Bego del Salto la tercera en 800mll.
També es va celebrar el Campionat de Catalunya de Marxa 
en pista coberta on els atletes sub 14 Marco Sevillano i 
Genís Rodríguez van acomplir una bona actuació. 
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La presentació de l’Associació Triple Bàsquet de Parets, el 28 de gener

L’Associació Triple Bàsquet de Parets del Vallès va presen-
tar el 28 de gener els equips de la nova temporada amb 
un partit al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. 
La presentació va comptar amb la presència institucional 
d’una representació de l’equip de govern de l’Ajuntament 
de Parets; hi van assistir la vicealcaldessa de Parets, Ca-
sandra Garcia, i  la regidora Laura Lozano. 
L’esdeveniment també va comptar amb la participació de 
l’entitat Diables Parets que va col·laborar per l’acte de 
presentació amb l’associació Triple. 

Enguany, l’Associació Triple Bàsquet disposa de 22 juga-
dors, i està conformat per dos equips que participen en 
diferents esdeveniments esportius i activitats dins i fora 
del municipi. 

Els alumnes amb necessitats especials
L’associació Triple treballa en l’organització d’activitats 
complementàries per ajudar als alumnes amb necessitats 
educatives especials a desenvolupar les seves facultats i 
a adquirir competències. 

La Promises Montseny 
Cup arriba a Parets

Els jugadors celebren la final del Torneig

Triple Bàsquet presenta els equips de la temporada
La presentació es va fer el 28 de gener al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez

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 
40,66 €/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)

Els alevins de l’UE Sant Andreu i els benjamins del Girona 
CF van proclamar·se campions de la Promises Montseny 
Cup, un torneig de futbol base que recull els millors equips 
de dins i fora de Catalunya i que va celebrar·se el darrer 
cap de setmana. El torneig se celebra en diferents parts de 
Catalunya com Parets, Vilamajor, Vic, Mataró o Centelles 
i hi participen les categories de prebenjamí, benjamí, 
aleví, infantil i cadet. Es tracta d’un torneig benèfic que 
cada any ajuda amb una causa diferent i que aquest any 
ha col·laborat amb la investigació de l’ELA.

Parets del Vallès, seu del torneig
Parets va ser una de les seus del torneig el darrer cap de 
setmana i va acollir la categoria aleví el dissabte i benjamí 
el diumenge. La competició va reunir equips d’alt nivell 
d’arreu de Catalunya com el Girona FC, Nàstic de Tarragona 
o l’UE Sant Andreu i de fora com el CF València, l’Osasuna 
o el FC Andorra que van fer que el municipal Josep Seguer 
reunís 56 equips i més de 400 jugadors per dia. El CF 
Parets també va participar en el torneig deixant bones 
actuacions a les dues categories i un bon nivell de joc. 
A la final del dissabte, l’UE Sant Andreu va emportar·se 
el trofeu davant d’un bon CE Mataró. El diumenge, els 
benjamins del Girona FC van guanyar a l’EF Gavà.
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Falten tres mesos per les eleccions municipals del 28 de maig i 
la recent aprovació del pressupost ha posat de manifest com el 
govern de Socialistes i el que queda de Sumem Esquerres han 
fet una fugida endavant. Un intent a la desesperada de salvar 
els mobles, prometent tot allò que han estat incapaços de tirar 
endavant i hipotecant les finances pel pròxim mandat.

El nou govern es trobarà amb un pressupost irreal on s’han in-
flat els ingressos per poder quadrar-lo i les conseqüències no 
trigaran a arribar. Han previst ingressar la mateixa quantitat en 
concepte d’IBI (Impost de Béns Immobles), 7,5 milions €, tot 
i aprovar una rebaixa del 2,5% en les ordenances. De fet, la 
partida d’ingressos de l’IBI hauria de ser almenys 190.000€ 

No, no és igual per al poble que Sumem Esquerres a Parets exis-
teixi o no. No, no és igual que Sumem Esquerres a Parets estigui 
al govern o no. Que existeixi SEAP vol dir que les necessitats 
de les persones de Parets són de veritat tingudes en compte. 
I és que gràcies a SEAP, s’ha aconseguit resoldre aquells pro-
blemes que a Parets portàvem temps arrossegant. Per fi s’ha 
prioritzat resoldre les necessitats de les persones per sobre de 
les obres de lluïment. I finalment, els paretans i paretanes po-
dem dir amb orgull que tenim un projecte clar de futur pel nostre 
poble centrat a fer que visquem tots millor. Un projecte fet des 
de Parets i per a Parets, sense cap ingerència de fora de cap 
mena. I l’existència de SEAP és el que ho ha permès.

El fet que SEAP estigui el govern ho condiciona tot. És una ma-
nera de fer diferent. Amb SEAP s’ha pensat d’on venim, on som, 
i  cap on anem. S’ha pensat en les persones amb més sort, i en 
aquelles que no en tenen tanta. Amb impulsar projectes nous i 
imaginatius que ens engresquen a tots com el del transformem 
els patis de les escoles, o en tenir cura d’aquells que són parts 
de nosaltres i que se senten exclosos. Aquells que treballen i 
s’esforcen per tirar endavant i que, tot i això, no arriben a final de 
mes. Doncs això és el que aporta SEAP, resoldre les necessitats 
de l’ara i evitar les del futur.

Molt sovint es menysvalora la nostra tasca, però, exemples de 
la importància d’un partit centrat exclusivament en el poble en 

inferior a la pressupostada. A més, els ingressos per llicències 
de construcció s’han establert en 800.000€, lluny de les possi-
bilitats reals d’aquest 2023. 

Socialistes i Sumem han previst un augment del 20% del deute 
bancari amb dos nous préstecs el 2023 per import d’1,3 mi-
lions € i ens deixaran hipotecats 3,8 milions  del pressupost 
d’inversions de 2024 i 1,6 milions més fins al 2026.

La qual cosa significa que el nou govern gairebé no podrà desti-
nar més diners a inversió en qüestions com manteniment de ca-
rrers, condicionament o millores a la via pública i  equipaments.
Tot plegat, a causa de la mala gestió en la construcció del nou 

tenim molts. Quants d’anys feia que parlàvem de poder tenir 
una piscina d’estiu? Quant de temps havíem viscut sense 
poder aprofitar el riu? Quant de temps portàvem parlant de 
l’institut-escola? O de l’estació de RENFE?

Des del partit no podem més que estar molt orgulloses de 
totes les persones que cada dia treballen per fer el poble 
millor, i les nostres regidores Casandra, la Rosa i la Gemma 
són el millor exemple. El que ens demostra que el que és 
important és voler de veritat fer les coses, i no només dir-ho.

institut escola i en l’aportació que l’Ajuntament haurà de fer per 
finançar conjuntament amb ADIF i la Generalitat la nova estació 
de tren.

Si tornem a l’alcaldia al juny, corregirem aquests números i 
planificarem a mitjà termini les inversions, si cal renegociant 
l’aportació del conveni per l’estació de tren, on l’Ajuntament ha 
de tenir poder de decisió en el futur aparcament dissuasiu. 
És el nostre compromís amb els paretans i les paretanes. 
Com també guardar en un calaix el projecte urbanístic del 
plàtan, de moment, la Generalitat ja ha posat en el seu lloc a 
l’Ajuntament que haurà de tornar a portar al plenari la modifi-
cació del Pla General per ‘errors de forma’.

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

DE PASSOTISME I DEIXADESA A NOVES SOLUCIONS

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Les hipoteques del govern de la moció

LA IMPORTÀNCIA DE SUMEM ESQUERRES AL GOVERN

Els darrers dies s’han fet realitat moltes de les preocupacions 
que venim arrossegant de fa molt de temps.

La falta de manteniment ens afecta greument amb un seguit 
de despropòsits fruit d’anys d’abandonament i mala gestió. 
La piscina municipal Miguel Luque n’és un gran exemple: als 
problemes històrics de climatització de l’aigua, ara s’hi suma 
un problema d’humitat que ha desembocat en desacords amb 
els treballadors i amb cursets anul·lats, i tot, sense una bona 
comunicació amb les usuàries. O els degotalls dels pavellons, 
un problema perpetu que no hi ha manera que tingui final. S’ha 
hagut de canviar una part del parquet sense haver solucionat 
prèviament l’origen del problema. I ja hi tornem a ser! I què dir 

del camp de futbol 7, on hi entrena tanta canalla, però que en 
canvi està ple de desnivells, d’arrels d’arbres que aixequen el 
terreny, i amb una herba amb un estat desastrós.

S’hi suma també el mal manteniment de la via pública, que 
s’ha fet clarament visible amb el despreniment d’una part de 
l’avinguda Verge de Montserrat, un camí que hauria de ser su-
posadament segur ja que és una via escolar. I la gestió posterior, 
encara pitjor amb un veïnat sense informació ni contenidors. O 
les voreres de l’Eixample central: no són accessibles, estan 
aixecades i trencades, i es deixen els escocells foradats. I la 
neteja, que seguim sense un nou conveni de millora, amb els 
carrers cada vegada més deixats però això sí, amb la pujada de 

la taxa de residus.

Tampoc hi ha capacitat de lideratge i de resolució. Perquè 
ens volen tancar una línia de EI3 a l’escola Lluís Piquer, i ni 
l’alcalde ni la regidora d’Educació han estat capaces d’unir forces 
per anar a la una.

És necessari seguir invertint en grans i nous projectes que no 
aporten res a la nostra qualitat de vida, en lloc de mantenir el 
nostre poble en bon estat per a totes nosaltres?

A Parets necessitem acció, necessitem gent compromesa, ne-
cessitem solucions!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

RESUMEN GOBIERNO PSC/SUMEN ESQUERRES PARETS EN 28 
MESES!! 
Compras de bombillas Led, pero faltan farolas de alumbrado en 
muchas calles y polígonos industriales. Semanas que muchas 
calles están sin alumbrado. 
Fuerte inseguridad ciudadana por falta de número de policías en 
nuestro municipio, según informe de la diputación de Barcelona.
Nuevo instituto: Sólo tenemos algo del proyecto a día de hoy no 
esta licitada la obra, (peor imposible). 
Paseo rio Tenes: Hipotecaremos las cuentas municipales los 
próximos 8 años. Pista de pádel Corefo: Sin solucionar los ruidos 
y tampoco se les espera ninguna solución, largas a los vecinos.
Limpieza en nuestras calles prácticamente nula, los polígonos 

capítulo aparte, abandonados en mantenimiento o limpieza (el 
impuesto de basuras subió más de un 30%). Con lo que se re-
caude con esta subida no se destinará en aumento de limpieza.
Piscina Miquel Luque: Ambiente congelado en su interior por fal-
ta de la compra del deshumificador, (el dinero se lo han gastado 
en la descubierta para 2 meses de verano con casi 2 millones 
de euros).
Bus urbano: Más caro que nunca, debería ser gratuito para estu-
diantes, parados o rentas por debajo del salario mínimo. (Nues-
tra propuesta la escondieron en un cajón). Parques infantiles 
sin mantenimiento, sucios y deteriorados. Los pabellones están 
con goteras en su cubierta (NO ESTÁ REPARADO) en cambio se 
adjudicó un nuevo pavimento sin realizar estos arreglos, ahora 

mismo lo tenemos otra vez deteriorado y se tendrá que reponer 
de nuevo.Nuevo campo de futbol 7 para CFP la entidad deportiva 
recogió 400 firmas de padres y madres, pero de momento se lo 
han pasado por el “forro” y no veremos esta necesidad realiza-
da, ya que no se contempla en el presupuesto municipal para 
2023. Lo de las firmas les da igual.
Faltan tres meses para las próximas elecciones municipales y 
sólo podemos revertir esta situación de gobierno y pactos entre 
partidos por sillas o reparto de poder, si nuestro grupo municipal 
es clave, fiscalizando con transparencia en el próximo gobierno 
municipal. Pero está claro que el poder para poder ejercerlo esta 
en vuestras manos el próximo 28 de mayo de 2023.
Seguimos!! Vamos!!

NO SE PUEDE GOBERNAR PEOR EN TAN POCO TIEMPO

Volem aprofitar aquest últim espai al Parets al Dia d’aquesta le-
gislatura per agraïr·vos la vostra confiança, col·laboració i ajuda 
per fer de Parets un poble cada dia millor.
Gràcies a totes les paretanes i els paretans que ens heu traslla-
dat els vostres neguits i les vostres idees i propostes de millora 
per al nostre estimat poble.
Gràcies a les nostres entitats culturals i clubs esportius, al nos-
tre teixit associatiu per, plegats, fer poble, un millor poble, el 
millor dels pobles.
Gràcies a les i els treballadors de l’Ajuntament per la seva tasca 
i vocació de servei públic.
Gràcies als cossos sanitaris, de seguretat i voluntariat, a Pro-
tecció Civil.
Gràcies a totes les persones i agents dels àmbits de la gent gran 

i jove, social, feminista, animal, educatiu, econòmic, industrial 
i comercial.
Gràcies Parets perquè gaudirem d’una nova piscina desco-
berta, un nou passeig fluvial del Tenes, un renovat Casal de 
Ca n’Oms, noves sales de vetlla, noves places i jocs infantils, 
carrers renovats i equipaments, i un munt de coses més. 

Queremos aprovechar este último espacio del Parets al Dia de 
esta legislatura para agradeceros vuestra confianza, colabora-
ción y ayuda para hacer de Parets un pueblo cada día mejor.
Gracias a tod@s l@s paretenses que nos habéis trasladado 
vuestras inquietudes e ideas y propuestas de mejora para nu-
estro querido pueblo.
Gracias a nuestras entidades culturales y clubs deportivos, a nu-

estro tejido asociativo para, de la mano, hacer pueblo, un mejor 
pueblo, el mejor de los pueblos.
Gracias a l@s trabajador@s del Ayuntamiento por su labor y 
vocación de servicio público.
Gracias a los cuerpos sanitarios, de seguridad y voluntariado, 
a Protección Civil.
Gracias a tod@s l@s personas y agentes de l@s ámbitos de 
la gente mayor y joven, social, feminista, animal, educativo, 
económico, industrial y comercial.
Gracias Parets porque disfrutaremos de una nueva piscina 
descubierta, un nuevo paseo fluvial del Tenes, un renovado 
Casal de Ca n’Oms, nuevas salas de velatorio, nuevas plazas 
y juegos infantiles, y calles renovadas y equipamientos, y 
muchas cosas más. 

GRÀCIES PARETS! Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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Acompanyament en el dol
SALUT  EAP Parets del Vallès

Afrontar un procés de dol és una situació en la que tothom, en algun moment o altre, estem destinats a trobar·nos. 
I en moltes ocasions desconeixem com fer·ho. Parlem poc de la mort, del dol i del que ens fan sentir les pèrdues 
dels nostres éssers estimats. A més, les mesures excepcionals a causa de la COVID·19, van difi cultar seguir rituals 
de comiat que a moltes persones els ajuda en aquest procés. 
Aquest mes, des del CAP Parets volem abordar la importància de poder completar aquest procés, tant únic per a 
cada persona, i fer-vos saber que us podem ajudar en cas de necessitar eines per afrontar el vostre dol.

Què em pot ajudar?
Per afavorir el procés de dol, ens hem de permetre l’expressió emocional i mantenir les xarxes de suport. Si cal, 
expliquem als nostres familiars o amics que ens aniria bé la seva companyia, i no donem per fet que saben que els 
necessitem. Molts cops les persones del nostre voltant no saben com apropar-se ni com actuar davant aquestes 
situacions. Un consell per a totes: que no tinguin por de no saber què dir o què fer, la seva companyia en silenci 
pot ser molt benefi ciosa.
Potenciar aquesta xarxa social, també vinculant·nos a activitats del municipi, fa millorar el benestar emocional i 
el sentiment de pertinença. I evitar l’aïllament no signifi ca estar sempre en companyia: els moments de solitud i 
intimitat també són necessaris. 

Grup de suport emocional al CAP
Per a totes aquelles persones que estiguin en un procés de dol i necessitin eines per entendre les fases i emocions 
que estan experimentant degut a la pèrdua, des del CAP Parets oferim la possibilitat de formar part d’un grup de 
suport al dol. Durant les sessions, expliquem aquestes fases del dol, parlem d’emocions i de com afecten les pèr-
dues i, cosa molt important, generem un espai d’expressió. I és que, segons els testimonis de les persones que van 
participar en la primera edició d’aquest grup de suport, aquestes trobades les van ajudar a sentir-se compreses i 
no jutjades gràcies a l’espai segur i de confi ança que es va crear segons van anar passant les setmanes. 
Si creieu que necessiteu suport per poder completar un procés de dol saludable, podeu contactar amb el vostre 
equip de professionals de referència del CAP Parets i us informaran sobre com poder formar part d’aquest grup 
de dol. També podeu demanar informació al taulell d’atenció a la ciutadania del CAP.

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

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

El CPNL col·labora en el concurs del Grup Bon Preu per fomentar l’ús del ca-
talà entre els clients i el personal dels supermercats

CONSUM

Estem davant l’escenari d’una creixent incertesa dels 
preus, que probablement continuarà en els propers 
mesos i que té un gran impacte en l’economia de 
les famílies.

Per tal d’ajudar a controlar les despeses i a fer un 
consum més conscient, informat i reflexiu, l’Agència 
Catalana del Consum ens ofereix aquestes recoma-
nacions:

• Planifi car les compres. Elaboreu una llista dels 
productes i serveis necessaris.

• Buscar l’empresa o establiment que us ofereixin 
les millors condicions.

• Reaprofi tar sempre que sigui possible fer·ho.

• Revisar les factures dels serveis que teniu con-
tractats per vigilar que no us cobrin serveis no sol-
licitats.

• Evitar caure en la temptació de contractar crèdits 
ràpids (per telèfon, whatsapp o internet) o amb con·
dicions que no us convinguin.

• Si cal contractar o renovar algun servei (ull amb 
els que es renoven automàticament): 

  - Si us voleu donar de baixa notifi queu-ho 
amb 1 mes d’antelació. És un bon moment per 
aconseguir algun descompte o una millora en les 
condicions.

 - Vigileu que el preu de l’oferta sigui total 
i complet (amb l’IVA inclòs)

 - Si voleu algun servei opcional consulteu 
si es paga a part o si incrementa el preu.

• No us deixeu enlluernar per condicions o preus 
massa econòmics, ni per l’avís que l’oferta caduca 
aviat o que hi ha poques unitats disponibles.

• Conserveu factures i tiquets de compra, són la 
vostra garantia.

• Rebaixa de l’IVA: Fins al 30 de juny de 2023, 
s’aplica el 0% d’IVA als aliments frescos de pri-
mera necessitat com ara el pa, la llet d’origen ani-
mal, els ous o la fruita i les verdures, i una rebaixa 
del 10 al 5% en l’IVA de la pasta i l’oli. A més, la 
factura elèctrica es mantindrà amb el tipus impositiu 
de l’Impost sobre el Valor Afegit del 5%.

Recomanacions per fer front a 
l’elevada inflació actual 

PARLEM DE...

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i els supermercats Bonpreu i Esclat col·laboren, una vegada 
més, per estendre l’ús del català entre el personal dels establiments i els seus clients. En el marc de la campanya 
“Alimenta el català”, el grup Bon Preu engega el concurs Donaparaules a les seves xarxes socials, adreçat a qualsevol 
usuari i orientat a reforçar la sensibilitat cap a la llengua catalana.

Aquest concurs, que compta amb l’assessorament lingüístic i la supervisió del CPNL, es farà a través del canal 
d’Instagram de Bonpreu (@bonpreuesclat). Es proposaran paraules relacionades amb productes d’alimentació 
que se solen utilitzar incorrectament en català i els participants n’hauran de suggerir la forma correcta, tenint en 
compte totes les variants dialectals del català. La primera persona que encerti la resposta guanyarà el producte 
de la paraula corresponent.

La campanya “Alimenta el català” és una acció del Grup Bon Preu per reforçar la responsabilitat lingüística i la 
proximitat emocional amb els clients dels seus establiments. L’última acció d’aquesta campanya s’havia centrat 
a fomentar la sensibilitat cap a les variants dialectals del català per establir lligams emocionals i de pertinença a 
través de la relació entre el producte, el territori d’origen i la parla. 

El CPNL orienta empreses, administracions i entitats que volen incrementar l’ús del català. També ha col·laborat amb 
Bonpreu i Esclat en altres iniciatives per reforçar l’ús de la llengua, com oferir cursos de català de diferents nivells 
adreçats al personal del grup o en la campanya de sensibilització lingüística anomenada “Proximitat emocional”.

El CPNL assessora el Grup Bon Preu dins de la campanya “Alimenta el català”

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta



 23 de febrer de 202324 LA CONTRA

Isabel Farrés (Parets del Vallès, 1961) i Eva Farrés (Parets del Vallès, 
1963) són dues germanes propietàries de la Impremta Papereria Farrés. 
L’establiment es va obrir fa mig segle, quan elles tenien 9 i 11 anys, a l’edifi ci 
on està actualment i que havia adquirit el seu avi Joan Farrés. 

Eva Farrés i Isabel Farrés 

“50 anys de negoci, no tothom hi arriba” 
Com van ser els inicis de la Impremta Papereria Farrés?
Isabel: Ho van iniciar el pare i la mare, van decidir muntar això quan ja eren una mica grans, nosaltres 
veníem d’una casa de pagès, el pare venia pinso i teníem animals.
Eva: Jo tinc molt el record de la impremta, després van muntar la papereria. Van engegar aquest negoci 
per les seves fi lles, el que es feia abans.

Aquest febrer el negoci celebra el mig segle, què és el primer que us ve al cap? 
I: Que en aquell moment va signifi car molt d’esforç, però actualment és cada vegada més complicat. 
E: Que arribar a 50 anys és molt i no tothom hi arriba. I, certament, cada cop és més complicat. 

Què és un negoci familiar? 
I:  El secret és que t’has d’implicar al 2.000 per cent. El que ens van ensenyar els pares, el que nosaltres 
vam veure a casa. Que totes les hores eren aquí i a poc a poc vam anar creixent. Érem una  família i si hi 
havia feina l’havíem de fer entre tots.
E:  És l’esforç, treballar sense esperar res a canvi. 

Com ha canviat el sector al llarg d’aquest temps? 
I: Nosaltres sempre hem intentat estar a l’última. Recordo anar a una fi ra i dir·li al meu pare: “Papa ens 
hem de comprar la fotocopiadora en color, això és el futur”, jo era molt jove. Al fi nal la vam comprar i va 
ser de les primeres del voltant, n’hi havia una a Granollers i, després, nosaltres.
E: S’ha avançat molt amb el tema de la impremta, i les versions digitals. Això és el que més ha canviat.

Què és el que més us agrada de la vostra feina? 
I:  A mi, personalment, m’agrada estar de cara al públic, de fet som una empresa de serveis i quan arriba 
un client el que intentem és solucionar·li el que necessita; això m’omple molt. 
E:  La part creativa m’agrada molt, fer un disseny, executar·ho, posar·te a la pell del client i entregar·li.

Què en penseu del poble de Parets i dels seus veïns i veïnes?
I:  Parets és el nostre poble, on hem nascut, a més, en el Barri Antic ens coneixem tots. Jo no m’imagino 
estar en un altre poble. 
E: Exacte, a Parets s’hi està molt bé. 

Quin seria un desig vostre?
I: Ens faria il·lusió que això continues, hem posat molta alegria, temps i il·lusió, això ens faria felices. 
E: Ens agradaria molt que no es perdés, que algú s’ho pogués quedar i ho volgués continuar.
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DEL 3 AL 26 DE MARÇ
Sala d'Exposicions Can Rajoler.
Exposició col·lectiva: DONES.
Inauguració divendres 3 març.
De l'Associació Fotogràfica de Parets.

DISSABTE 4
Marxa violeta + vermut musical.
Sortida a les 10 h des del Casal de Joves 
Cal Jardiner.
Caminada popular per Gallecs i per la 
igualtat amb el suport de la CAM.
Al final del recorregut, Vermut musical a la 
Cal Jardiner, amb la col·laboració d'AMACAT.
Donatiu mínim: 1€. Els ingressos es 
donaran a l'Associació Candela, Acció 
Comunitària i Feminista.
Inscripcions al Casal de Joves Cal Jardiner, 
del 17 de febrer al 3 de març.

DIUMENGE 5
18.30 h Teatre Can Rajoler.  
“Tocar Mare”, de Marta Barceló.
Una comèdia dramàtica sobre la història 
de dues dones que, de manera insòlita, es 
converteixen en família.
Compra d'entrades a 
espectacles.parets.cat

DILLUNS 6
16.30 a 19 h
Punt Lila
a la Plaça de la Vila.

DIMECRES 8
12.15 h Plaça Vila
Lectura Manifest institucional, Dia 
Internacional de les Dones

DIUMENGE 12
De 10 a 14 h Sala Basart de la Cooperativa. 
Espai Campoamor.
Amb ioga, taller d'olis essencials, brunch i 
més sorpreses.
Activitat no mixta.
Inscripcions fins el 7 de març a 
caljardiner@parets.cat. Places limitades.

DIVENDRES 17
La dona sàvia que sóc.
17 h. Grup de suport mutu i 
d'empoderament a les dones.
A càrrec d'Isabel Erill, psicòloga, 
professora de ioga i de mindfulness.
Inscripcions fins el 15 de març a 
caljardiner@parets.cat.

3, 17 i 24 DE MARÇ
De 17 a 18 h Casal de Joves Cal Jardiner.
Les red flags de l'amor.
Tallers de prevenció de relacions tòxiques 
per a adolescents i jovent.
A càrrec de la Referent de Benestar 
Emocional del Cap de Parets, Sònia Palacios.
Per a joves de 14 a 25 anys.
Inscripcions: caljardiner@parets.cat
Menors d'edat presencialment al Casal de 
Joves Cal Jardiner.

DIUMENGE 19
18.30 h Teatre Can Rajoler.
“L’amor (no és per a mi, va dir Medea)”, de 
Queralt Riera.
Queralt Riera ens ofereix una nova visió del 
mite tràgic de Medea, una crítica a l’amor 
romàntic i un cant a  la vida.
Compra d'entrades a espectacles.parets.cat

18 h Casal de Joves Cal Jardiner.
Punt Lgtbi+ berenar + dj.

DIUMENGE 26
18.30 h Teatre Can Rajoler. 
“Una llum tímida”, d'Àfrica Alonso
Una història inspirada en fets reals que 
pretén trencar el silenci i reivindicar les 
vides de les lesbianes.
Compra d'entrades a espectacles.parets.cat

DIVENDRES 31
21 h Sala Basart de la  Cooperativa.
Torna el Sopar de Dones!
Porta el teu plat i el teu somriure. 
Actuació a càrrec de Srta. Júlia y sus exs.
Places limitades.
Inscripcions al Casal de Joves Cal Jardiner 
de l'1 al 30 de març.


