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Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès
Es constitueix la nova corporació municipal per a la legislatura 2011-2015, formada per 17 regidors

Sergi Mingote és el nou alcalde de Parets del Vallès. El can-
didat del PSC va ser investit alcalde del municipi en el Ple de 
constitució de l’Ajuntament, celebrat el passat 11 de juny. En 
la sessió d’investidura, Mingote va rebre el suport dels set 
regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya. També Rosa 
Martí (NOPP) i Xavier Martín (CiU) van presentar candidatura, 
que van obtenir els vots dels seus respectius partits. Per la 
seva banda, Partit Popular i Iniciativa per Catalunya Verds van 
ser els únics que no van presentar candidatura a l’Alcaldia i 
van votar en blanc, donant suport així a la llista més votada.
El PSC ha iniciat govern en minoria però “amb la mà este-
sa a totes les formacions polítiques que vulguin sumar per 

Parets perquè la població necessita un govern sòlid”. Així ho 
manifestava Sergi Mingote, el nou alcalde de Parets, en el seu 
discurs d’investidura.
La sessió plenària, celebrada en aquesta ocasió a la Sala Coo-
perativa, va comptar amb nombrosa assistència de públic. El 
ple es va iniciar amb la constitució de la mesa d’edat, formada 
pel representant més jove, Marc Soto (PP) i el de més edat, 
Lluís Cucurella (NOPP). La nova corporació va quedar cons-
tituïda després de l’acceptació del càrrec dels 17 regidors, 
escollits democràticament a les eleccions del 22 de maig, i 
va finalitzar amb l’elecció de l’alcalde i el torn de paraula de 
cadascun dels grups municipals. (pàg.3)

Jornades Els Nostres 
Avis, del 27 de juny al 

3 de juliol (Pàg.5)

Sergi Mingote, cap de llista del PSC, en el moment de dipositar el seu vot per a l’elecció de l’alcalde
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SERVEIS

Dilluns 27 juny
-A les 17 h, a la sala d’exposicions de Can 
Rajoler, obertura de les 22 jornades Els Nos-
tres Avis i inauguració de l’exposició de ma-
nualitats. 
-Als diferents casals de gent gran, inici dels 
campionats. 
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 
de playback a càrrec del grup La il•lusió no 
té edat.
Dimarts 28 juny  
-Caminada pel Parc Natural del Cadí Moixeró, 
La ruta del trencapinyes, amb transport en 
autocar i dinar en un restaurant de la zona.
Dimecres 29 juny
-A les 18 h, a la Sala Cooperativa, exhibició de 
country dels tres casals de gent gran.
-A les 19 h, a Can Jornet, lectures al Bosc 
de llibres. 
-A les 19 h, a la biblioteca Can Rajoler, club de 
lectura per a adults: tertúlia literària del llibre 
El Déu de les coses petites, d’Arundhati Roy. 
Dijous 30 juny
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, inici 
de les Bibliovacances 2011.
-A les 18 h, al Casal Ca N’Oms, recital poètic 
i musical a càrrec del Niu d’Art i la Coral del 
Club Sant Jordi.
-A les 22 h, al parc la Linera, cantada d’ha-
vaneres a càrrec del grup Barca de Mitjana.

Divendres 1 juliol  
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del 
conte. 
-A les 17 h, als casals de Ca N’Oms, Sant Jordi i 
Asoveen, bingo.
-A les 18.30 h, al Casal Ca N’Oms, actuació de 
les classes de gimnàstica i ioga de Ca N’Oms.
-A les 22 h, a l’era de Ca N’Oms, ball a càrrec de 
Cafè Trio.
Dissabte 2 juliol
-A les 9 h, al Casal Ca n’Oms, final del campionat 
de petanca.
-A les 10 h, a la plaça de la Vila, trobada de puntaires.
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, audició de sarda-
nes a càrrec de la Cobla Thermalenca.
-A les 19 h, al teatre de Ca n’Oms, recital mostra 
lírica a càrrec de Sílvia Rovira (soprano) i Adrià 
Aguilera (piano.
-A les 21.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, Nit 
de l’Esport.
-A les 22 h, a l’Asoveen, ball, a càrrec del grup 
Clau de Sol.
Diumenge 3 juliol  
-A les 14 h, al Pavelló d’Esports, dinar de les jor-
nades Els nostres avis, lliurament de premis de 
les competicions i ball.
Dimarts 5 juliol
-A les 18 h, al Biblioparc de la Linera, espectacle 
de contes L’increïble nen Menjallibres, a càrrec de 
la cia. Fes-t’ho com vulguis. 

-De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, 
taller de marcs de fotos per a infants.
Dimecres 6 juliol
-A les 18 h, a Can Jornet, lectures al Bosc de 
llibres. Organització: Biblioteca Can Butjosa
Divendres 8 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. 
-A les 22.30 h, al parc Can Berenguer, projec-
ció de la pel•lícula Ahora los padres son ellos.
Dissabte 9 juliol
-De 18 a 24 h, a la plaça de la Vila, Botiga al carrer.
Diumenge 10 juliol
-De 10 a 15 h, a la piscina Can Butjosa, Ca-
talunya Mulla’t. 
Dimarts 12 juliol
-A les 18 h, al Biblioparc de la Linera, animació 
infantil Guirigall, de la cia. De Parranda.
Dimecres 13 juliol
-A les 18 h, a Can Jornet, lectures al Bosc de 
llibres.
Divendres 15 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte.
-A les 22.30 h, a la plaça de la Vila, projecció 
de la pel•lícula Thor.
Dissabte 16 juliol 
-D’11 a 3 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, 
Golden Reggae Festival, amb actuacions, xer-
rades, tallers, curtmetratges i estands.

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o bé 
per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: plaça de la Vila, 
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda, 
piscina Can Butjosa, Me-
diterrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local, Mn. 
Jaume Urgell, Ca n’Oms, La 
Cuna i col·legi Ntra. Sra. de 
Montserrat.
Freqüència de 30 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria
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Telèfons d’interès 
Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Servei de Premsa
93 573 88 90
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
Ca n’Oms. Casal dels 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. Teatre
93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
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 Petit Cirerer
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
CEIP Lluís Piquer
93 562 16 03
CEIP Pompeu Fabra
93 562 06 16
CEIP Vila Parietes
93 573 86 57
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Parets
93 562 32 03
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
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 Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC
ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

Sònia Lloret Mas
Dídac Cayuela Núñez
Susanna Villa Puig
Francesc Juzgado Mollà
Miguel Ángel Granado Navarro
Àfrica Martínez Belles

 
Nova Opció Per Parets - NOPP
Rosa Martí Conill
Ferran Vidal Serrano
Lluís Cucurella Monreal
José Luís Rodríguez González

Convergència i Unió - CiU
Xavier Martín Rodríguez
Raul Urtusol Bou
Esther Samon Guasch

Partit Popular - PP
Roberto Carmany Valls
Marc Soto Miguel

 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa ICV - EUA - E
Joan Folguera Obiol

Nou consistori

Oda trista d’un poeta
    Ja amb la tristor al record de l’escola
i d’aquell oblidat viatge al Marroc
avui en les pàgines íntimes d’un bloc
el pensament meu cap a l’escrit ell vola.

    Els versos i les estrofes, fulla sola,
són com pels arbres que en les fulles m’hi moc
i que quan són seques es mouen poc a poc
rodolant com un  misteri que consola.

    Dos bastons em sostenen amb privilegi
mentre els poemes són la meva beta 
i la mort la faig veure que no la vegi.

    Potser camina per esquerra i dreta
i la seva dalla negre ja netegi,
presagi de l’oda trista del poeta.

Antoni Bertran Alegrí

Als Avis
Engalanen avui que
és el vell dia de
l’homenatge als avis
oferint-los el millor que
ens dicta el cor
que escampa esclats
de festa i simpatia 
cantant al•leluies
i salves d’alegria
estimà els avis és
herència de la vida els
cabells blancs són
llavor rica i florida
del passat i del present.

Agustí Albi

Els meus germans
Jo tinc dos germans al cel.
A la terra em donaren mel.
Avui,... cruel enyorança.

Ara sóc la petita i la gran,
 -i tan petita com era 
tenint una germana gran!-

Essent la del mig maldava
entre els germans fent lligams
o bé fent-los jocs de mans
per poder surar amb primera.

-No és pas fàcil ésser la del mig- 
Jo em queixava i... espera,
ara que sóc xica i gran
tinc un dolor que em supera.

Les cabòries que anys enrere
em feien sentir diferent,
ara veig en el present, que eren
de noia sens lleva.

Tinc una vida més buida. 
Sense braços m’han deixat.
Fosca dalla m’ha escapçat
de sa dolça companyia.

-I és molt dur el dia a dia-
La vida doncs, -sense ells- 
és esperar “sine die”,  per
retrobar els seus consells.

Maria Pujol i Ciurans
Aquest Juny de 2011 fa 25 anys que l’Elvira ens va deixar. 

Primavera
    Primavera que ens fas la vinguda,
amb sempre teu regal florejat,
benaurança olorant i crescuda,
quant de temps t’hem esperat.

    Llueixes primavera tota branca,
d’arbre fruiter, de roure embellit,
i ens fas formosa catifa blanca
d’aromes i floreig de dia i nit.

    Primavera que esplaies nostra vida,
sense ser sols matèria i pols,
en tot jardí sembres de goig florida,
i en el teu entorn, un somni dolç.

    Floreig diamantí, de la natura, 
ja resta enrere l’engorrós fred,
rompent bé la bonança folgura,
i l’esplai complaent ve de bracet.

    Primavera, regala’ns l’esperança,
i la flonjor d’uns sentits adults,
festoneig d’un camí de bonança,
i festeig i regal al nostre impuls.

    Primavera, també et veu manyaga,
quan fa camí pel cel blavós,
el sol, des de que neix a quan s’amaga,
a tu primavera, t’emmiralla orgullós.

Josep Malla i José  

Poema del rei Carnestoltes
Durant el Carnaval
regna un animal.
En el món al revés,
l’or no val res,
una noia és vella
i el llop, una ovella,
els mestres són ignorants
i molt savis els infants.
Durant Carnestoltes
mana en Poca-Soltes.
Dos petons per un pet,
que si ballo estic quiet.

Josep M. Sala-Valldaura (Gironella,1947). Poema extret de: Dis-
fresses, Ed. la Galera 2002. Com Miquel Desclot o Joan Arman-
gué, forma part de l’extensa colla de poetes que a Catalunya 
s’han interessat pels més menuts i han fet excel•lents poemes 
per a ells. D’aquests poetes se n’hauran escoltat alguns ver-
sos duran el recital que el Niu d’Art va dedicar recentment a la 
poesia infantil, amb l’especial col•laboració del nostre planter 
de rapsodes del grup Aiguaneix de Poetes de Parets.
Lectura recomanada per Niu d’Art Poètic.
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ACTUALITAT

SERGI
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

Em sento profundament honorat, ple 
d’il•lusió i, alhora, conscient de les no-
ves responsabilitats que, com a alcalde, 
assumeixo per primera vegada. 
En primer lloc, voldria felicitar les forces 
polítiques representades al consistori de 
Parets, fruit de la voluntat dels paretans i 
paretanes en les darreres eleccions mu-
nicipals.
L’escenari social del nostre país, i del 
món en general, ens ha de fer reflexionar 
profundament sobre quins han de ser els 
passos que seguim per donar respostes 
a les noves necessitats, a les noves so-
cietats que reclamen una forma diferent 
d’entendre el món, un món cada dia més 
globalitzat on l’economia i un model finan-
cer mal entès ha portat a tantes persones 
a patir una de les crisis més dures de 
les darreres dècades. I també, en aquest 
punt, hem d’afrontar el canvi i les noves 
realitats per estar a l’alçada de les de-
mandes de la nostra ciutadania. Hem de 
treballar amb totes les nostres forces per 
aconseguir que la dignitat sigui un dels 
valors que ens condueixi en aquest camí.
Tot just comença un nou mandat. Per a 
aquest nou període comptem amb un 
programa sòlid, realista, que és la suma 
de les sensibilitats del nostre poble. Però 
al mateix temps és un programa aus-
ter, la prioritat del qual és el foment de 
l’ocupació, les polítiques destinades a les 
persones i la millora dels nostres barris. 
Com a alcalde escollit em correspon, pri-
mer de tot, donar les gràcies a totes les 
persones que amb el seu vot han permès 
que la candidatura socialista fos la més 
votada en les eleccions municipals del 22 
de maig. També vull agrair la responsabili-
tat i la coherència de les forces polítiques 
que han mantingut el seu criteri des de 
l’inici, i que han posat per davant la vo-
luntat del poble als interessos dels propis 
partits, deixant així que la llista més vota-
da fos l’opció de govern.
Estic convençut que tots els regidors i 
regidores d’aquest consistori treballarem 
per un poble que miri el futur amb il•lusió 
i optimisme, un Parets que cregui en les 
seves possibilitats i que treballi per acon-
seguir nous reptes.

L’11 de juny es va constituir el nou 
Ajuntament de Parets del Vallès Sergi Mingote, PSC: “Governarem des 

de la proximitat i el diàleg, amb la mà 
estesa a tothom qui vulgui sumar per 
Parets perquè el nostre compromís és 
donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania”. 

Rosa Martí, NOPP: “Farem una oposició 
constructiva que no treu de poder 
fer crítica. Volem que es redueixi el 
deute i que els mitjans de comunicació 
públics garanteixin la neutralitat i la 
transparència”

Xavier Martín, CiU: “Felicitem el nou 
alcalde i li desitgem que tingui tots els 
encerts en aquest mandat. Farem una 
oposició serena i construcció, en cap 
cas del ‘no perquè sí’. No ens mou un 
bon càrrec, no ens mou el ser sinó el fer”

Roberto Carmany, PP: “Hem obtingut uns 
resultats històrics a Parets que ens han 
atorgat dos regidors, però no considerem 
que aquesta representació sigui suficient 
per presentar candidatura a l’alcaldia, 
per aquest motiu ens hem abstingut, com 
un acte de responsablitat”

Joan Folguera, ICV: “L’aritmètica política 
no és sinònim de matemàtiques pures. 
Celebrem que s’hagi aplicat la lògica 
política i la coherència per determinar 
quin ha de ser el govern de Parets.”

Intervenció grups municipals

Cinc formacions configuren el nou consistori de Parets del Vallès: PSC, NOPP, CiU, 
PP i ICV. La sessió plenària de Constitució del nou ajuntament, un acte solemne en 
què tots els regidors prenen possessió dels càrrecs i es procedeix a la investidura 
de l’alcalde de la corporació, va celebrar-se l’11 de juny a la Sala Cooperativa. 
Un cop finalitzat el ple, tots els regidors i regidores del consistori, juntament amb 
el nou alcalde de Parets, Sergi Mingote, van fer la tradicional fotografia davant la 
Casa de la Vila.

Sergi 
Mingote

Sònia
Lloret

Dídac
Cayuela

Susanna
Villa

Francesc 
Juzgado

Miguel Ángel
Granado

Àfrica 
Martínez

Rosa
Martí

Ferran
Vidal

Lluís
Cucurella

José Luis
Rodríguez

Roberto 
Carmany

Marc
Soto

Xavier
Martín

Raul 
Urtusol

Esther
Samon

Joan 
Folguera

Nova Corporació 
Municipal   

Ajuntament de Parets 
del Vallès

Legislatura 2011-2015
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ACTUALITAT

ALCALDIA 
Sergi Mingote

Participació Ciutadana, Seguretat Ciutadana, 
Promoció Econòmica i Indústria, Cooperació, 
Comunicació, Pla Estratègic

ÀREA DE SERVEIS 
PERSONALS 
Coordinadora: Sònia Lloret Mas

ÀREA DE VIA PÚBLICA 
I COHESIÓ TERRITORIAL 
Coordinador: Francesc Juzgado Mollà

GOVERN, DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Serveis Socials, Gent Gran 
Igualtat i Sanitat 
Susanna Villa Puig

Educació 
Sònia Lloret Mas

Ajuntament de 
Parets del Vallès 
 

Cartipàs Municipal 
2011-2015

Urbanisme i Habitatge, Pla de 
Barris, Serveis, Obres i Via Pública 
Francesc Juzgado Mollà

Medi Ambient 
Dídac Cayuela Núñez

Esport 
Dídac Cayuela Núñez

Joventut 
M. Àngel Granada Navarro

Cultura 
Àfrica Martínez Belles

Hisenda, Recursos Humans 
i Ocupació 
Sònia Lloret Mas

Noves Tecnologies i Innovació 
M. Àngel Granada Navarro

Comerç i Consum 
Àfrica Martínez Belles
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ACTUALITAT

Valenta, encoratjadora, sàvia, activa... Així 
és la nostra gent gran i, per tal de retre’ls 
un merescut homenatge, l’Ajuntament de 
Parets organitza anualment les jornades 
Els Nostres Avis, amb l’objectiu de reconèi-
xer i valorar la tasca realitzada durant tota 
una vida. Aquestes jornades tenen com a 
finalitat establir un punt de trobada i convi-
vència entre la gent gran, donar a conèixer 
algunes de les activitats que desenvolupen 
i potenciar la seva participació en actes 

Homenatge a l’experiència d’una
vida: XXII Jornades Els Nostres Avis Sant Joan, revetlla amb precaució

Arriba Sant Joan i, amb la revetlla, arri-
ben també els petards, els focs d’artifici
i les fogueres. Tan important com gaudir 
de la festa, és celebrar-la amb seguretat 
i ser prudents quan es manipuli el foc i 
els petards, per tal de no prendre mal ni 
malmetre l’entorn. 
Les casetes autoritzades per a la venda 
de petards es poden trobar a l’Av. de 
Catalunya amb Montserrat Roig, al C/ 
Tenes, al C/ Aragó-Camp de les Peces, 
al C/ Sant Antoni, a l’Av. Catalunya i al 
C/ Berenguer amb Av. de Catalunya. Així 
mateix, amb motiu de la revetlla, de mo-
ment s’han sol·licitat els següents talls 
de carrer: Carrer La Mola, entre Indepen-
dència i Onze de setembre, La Salut, en-
tre Amanda Sagristà i Pins, Sant Joan, 
entre Butjosa i La Salut i Anselm Clavé 
a l’alçada del número 45.

L’Institut de Parets comptarà 
amb una nova línia de 1r d’ESO
El Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya ha confirmat oficialment 
la creació d’una nova línia de primer d’ESO 
a l’Institut Parets, per tal de donar respos-
ta a la demanda d’estudiants paretans i 
de l’entorn que volen cursar estudis en 
aquest centre educatiu.
Amb la nova línia s’amplia amb 30 places  
l’oferta existent. D’aquestes, 18 places  
serviran per donar resposta als alumnes 
que havien quedat en llista d’espera.
Si bé la previsió de places inicial era su-
ficient per als alumnes que ja estudiaven 
al municipi, l’increment de la demanda 
d’alumnes d’altres indrets, com ara el bar-
ri de Lourdes de Mollet o estudiants de 
Parets que cursaven els estudis fora de la 
població, va fer que la demanda de places 
superés l’oferta.
Per donar-hi resposta, l’Ajuntament de Pa-
rets i el Departament d’Educació de la Ge-
neralitat van acordar posar en marxa una 
cinquena línia de primer d’ESO, acord que  
recentment ha estat comunicat de forma 
oficial per part del govern autonòmic.

 Què n’opina del moviment dels ‘indignats’?

LI

Rosa
Gual

83 anys 

Anna
Mataró
57 anys

Rafael
Díaz

40 anys

Antonio
Partal

33 anys

Fa temps que calia que el jovent 
s’expressés  i donés la seva opi-
nió sobre el futur de tots i sobre-
tot del seu. Però penso que s’ha 
de reconduir millor, hi ha d’haver 
algú que els representi, perquè 
tinguin més força.

Està molt bé que la gent es mani-
festi quan no està d’acord amb el 
que es fa a la política. Ells tenen 
les idees molt clares i saben el 
que volen canviar, sempre amb el 
diàleg. Jo crec que un dels temes 
més importants seria un bon fi-
nançament del capital.

Estic a favor que el poble s’indig-
ni si no està d’acord amb el que 
està fent el Govern, però no veig 
que posin en comú els interessos. 
Tinc la sensació que no saben re-
alment que és el que volen canviar.

Crec que està molt bé, mentre 
no hi hagi violència. Alguna cosa 
s’ha de fer perquè la situació no 
és gens fàcil per a quasi ningú. No 
crec que doni gaire resultats, però 
s’ha de sentir que estem discon-
formes amb el que està passant.

Tothom té dret a manifestar-se, 
però en pau. Trobo bé que dema-
nin el que creuen que és seu i que 
els polítics se’ls escoltin i que re-
accionin davant del que demana la 
majoria, sense que sobresurtin els 
“busca raons”, que en són pocs, 
però fan molt soroll.

Manel
Alcalà

66 anys

Les botigues, a l’estiu, surten al carrer

La calor pica i els comerciants del nostre 
municipi han decidit sortir a la fresca per 
brindar-nos una nova edició de “La botiga 
al carrer”. 
El proper dissabte, 9 de juliol, a partir de 
les 18 h, prop d’una vintena d’establi-
ments muntaran els seus estands a la 
Plaça de la Vila per oferir-nos productes a 
preus assequibles.

Sol·licituds d’ajuts de menjador 
escolar del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ja 
ha obert la convocatòria per optar als ajuts 
de menjador escolar corresponents al curs 
2011/2012.
La presentació de les sol•licituds es podrà 
dur a terme a partir fins l’1 de juliol. Per op-
tar als ajuts cal estar empadronat i viure a 
Parets del Vallès, no rebre cap altre ajut pel 
mateix concepte d’altres administracions o 
ens públic o privat, no superar la quantitat 
de 545,19 euros mensuals per membre 
de la unitat familiar (es descomptarà fins 
a un màxim de 600 euros en concepte de 
lloguer o hipoteca), no tenir deutes del 
menjador escolar corresponents a altres 
cursos escolars, ser usuari fix del servei 
de menjador i justificar el fet de no poder 
fer-se càrrec del menor durant l’horari del 
migdia.
Poden sol•licitar els ajuts de menjador els 
pares, les mares, els tutors legals o les 
persones encarregades temporalment o 
definitivament de la guarda de les perso-
nes beneficiàries.
Les sol·licituds es poden presentar a les 
Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament de Parets o als Serveis So-
cials. En aquest cas caldrà demanar cita 
prèvia i portar les fotocòpies i originals de 
la documentació necessària per a l’ajut. 
Per a més informació cal trucar al telèfon 
de Serveis Socials 93 573 79 79.

lúdics. L’acte inaugural tindrà lloc el dilluns 
27 de juny, a les 17 h, a la sala d’exposici-
ons Can Rajoler, amb l’obertura de l’expo-
sició de manualitats fetes pels membres 
dels diferents casals per a la gent gran. 
Les activitats continuaran durant tota la 
setmana i inclouran caminades, xerrades, 
exhibicions, música i balls.
Les jornades es clouran el diumenge 3 de 
juliol amb la celebració del tradicional so-
par de germanor al Pavelló d’Esports.

Per amenitzar la jornada, les botigues pro-
posen un grapat d’activitats, com ara cas-
tells inflables per als menuts, un tast de 
menjars en petit formant a preus populars, 
oferts per bars i restaurants de la vila, o un 
taller i exhibició a càrrec de l’Associació de 
Balls de Saló de Parets.
L’acte està organitzat per l’Associació de 
Comerciants del Barri Antic de Parets.

Breus

‘femnet.parets.cat’, nou portal 
per al control de la deixalleria   
A partir d’ara ja podem portar el nostre 
control particular, per mitjà d’Internet, de 
les vegades i els tipus de materials de 
rebuig que hem portat a la deixalleria. 
A través del nou portal femnet.parets.cat 
trobarem un arxiu personalitzat al qual 
podrem accedir seguint les instruccions 
i omplint els camps segons les dades de 
la nostra targeta de la deixalleria. Aquest 
arxiu ens indicarà quins dies hem anat 
a dipositar material i de quin tipus de 
rebuig es tracta. Passades 10 visites, el 
programa mostrarà la bonificació corres-
ponent que s’aplicarà automaticament 
en el rebut per a la prestació de serveis 
mediambientals de l’any següent.

Es renova l’acord per a l’ús de la 
piscina descoberta de COREFO   
L’Ajuntament de Parets i l’empresa 
COREFO SCCL han renovat l’acord pel 
qual s’estableix un servei de piscina 
descoberta durant el període d’estiu als 
abonats de la piscina municipal de Can 
Butjosa.
Els abonats podran gaudir de la pisci-
na descoberta del 24 de juny a l’11 de 
setembre. Podran accedir de forma gra-
tuïta a les instal•lacions totes les per-
sones abonades al servei abans del 31 
de desembre de 2010 i empadronades 
al municipi. Per fer-ho caldrà sol•licitar 
prèviament els carnets identificatius, que 
es tramitaran a la Piscina Can Butjosa.
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CULTURA

Llegir, escoltar contes, compartir paraules, 
endinsar-se en noves aventures, participar 
activament dels moments màgics que ofe-
reixen els llibres... Aquests, i molts d’al-
tres, són els objectius que s’han presentat 
recentment per mitjà del projecte “Parets, 
poble lector”, una iniciativa que pretén fo-
mentar l’hàbit de la lectura com una eina 
bàsica en l’aprenentatge i en la formació 
integral dels individus, alhora també vol ser 
una via d’accés primordial al coneixement 
i a la cultura.

Espais per llegir, espais per gaudir
Emmarcat en aquest projecte global, Pa-
rets ja compta amb dos dels quatre es-

Parets ja compta amb dos  nous 
espais que conviden a la lectura

pais previstos per facilitar l’experiència de 
gaudir dels llibres. Es tracta del portal de 
benvinguda als llibres situat a la Plaça Mar-
cer i de l’espai de lectura, dedicat al conte 
l’Aneguet lleig, al Parc Cal Jardiner.
Properament, també es preveu reservar 
dues zones que es dedicaran als llibres 
Endevina com t’estimo i En Patufet i que se 
sumaran a les iniciatives dutes a terme pel 
consistori durant els últims anys.
‘Parets, poble lector’ és un projecte inte-
grador i participatiu que es nodreix de les 
inquietuds de la ciutadania i que, des del 
seu naixement, ja ha posat en marxa idees 
com els bibliomercats, la bibliopiscina, el 
biblioCAP o el Bosc dels llibres. 

Oficina de Català 
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

LA INSERCIÓ LABORAL

La inserció laboral cada vegada és 
més complicada, perquè el nombre 
d’aturats està pujant d’una manera 
considerable i perquè han disminuït 
les places per poder treballar a causa 
del tancament de moltes empreses i 
de la reducció de personal d’altres. En 
primer lloc, el problema és que les em-
preses s’estan aprofitant de l’oferta 
tan gran que hi ha de persones que 
necessiten accedir a una feina i endu-
reixen els requisits per aconseguir un 
treball de menor categoria.
En segon lloc, la desesperació de mol-
tes persones està provocant que fins i 
tot gent molt qualificada s’hagi de treu-
re formació del currículum per poder 
optar a llocs de treball inferiors.
En tercer lloc, davant d’aquesta proble-
màtica, els ajuntaments han posat en 
marxa diferents iniciatives, com ara els 
plans d’ocupació, que permeten que 
les persones que estan a l’atur puguin 
treballar durant sis mesos, o també 
els cursets de formació, subvencionats 
pels mateixos ajuntaments.
Per tant, és molt important aprofitar 
tots els mitjans que tinguem al nostre 
abast i esgotar totes les possibilitats 
per trobar feina.

Autors: Juan Emilio Muñoz, Carmen 
Pinto, Mercè Ruiz, Catalina Restrepo, 
Sofia Sánchez 

La formació ‘Sense Sal’
guanya l’Amfi rock 2011

Tardes de llibres a la fresca 
amb el Biblioparc la Linera
La caseta del Biblioparc tornarà a obrir 
les seves portes a partir del proper di-
lluns 27 de juny fins al 20 de juliol, de 
les 17 h a les 20 h, al parc la Linera. 
Aquest servei s’ofereix amb la finalitat 
de fomentar la lectura i complementar 
les activitats que es duen a terme des 
de la Biblioteca Can Rajoler.
A més de llegir o consultar llibres i revis-
tes, el Biblioparc ofereix la possibilitat 
d’agafar les lectures en préstec amb el 
carnet de la biblioteca Can Rajoler o de 
qualsevol altra biblioteca de la Xarxa de 
la Diputació de Barcelona.
Per complementar l’activitat, s’han pro-
gramat diversos espectacles i anima-
cions infantils com ara L’increïble nen 
Menjallibres, Guirigall o La Carraca, que 
es duran a terme els dimarts a partir de 
les 18 hores.

L’Amfi rock 2011 ja té guanyadors. Es 
tracta de la formació Sense Sal, un grup 
de pop-folk format per 8 joves músics 
de Terrassa, d’edats compreses entre 
els 16 i els 21 anys. Els moments més 
divertits de la nit els han protagonitzat 
els membres de Drinking Marching Band, 
el grup convidat a l’Amfi rock d’enguany, 
que han fet ballar i participar al públic 
congregat divendres a l’amfiteatre del 
Casal Can Butjosa. El premi per als 
guanyadors està dotat amb un lot de 
promoció musical amb l’edició i masterit-
zació de dos temes, l’enregistrament de 
dos videoclips, la promoció en diferents 
mitjans de comunicació i l’assessoria i 
suport de la gestió.

Tres paretanes i un paretà han estat els guanyadors del Concurs de punts de llibre 2011 
de Parets del Vallès. Són la Laia Martín, de 6 anys, Alia Herrera, de 10 anys,  Sandra San-
tamaria, de 15 anys i Miquel Martín, de 41 anys.  Són els quatre guanyadors del certamen, 
en les categories blava, vermella, verda i groga respectivament.
Enguany, el concurs, organitzat conjuntament per la Biblioteca Can Rajoler i la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa, s’ha emmarcat dins el projecte “Parets, poble lector” i el 
tema proposat, sota el títol “Alfabets del món: l’escriptura al llarg del temps”, ha girat 
al voltant de les cultures del món. En aquesta edició hi ha hagut 188 participants: 28 
en la categoria blava, 95 en la vermella, 53 en la verda i 14 en la groga. Pel que fa a les 
votacions, les persones guanyadores han estat escollides per mitjà d’una votació popular 
en la qual han intervingut 200 ciutadans i ciutadanes.

Article d'opinió de l'alumnat
del nivell C de Parets

Punts de llibre sobre els alfabets del món

Breus

Arriba de nou el Sant Fermí 
paretà: torna el Sant Festuk 

6a edició de l’Escola d’Estiu 
a la Biblioteca Can Butjosa

Moment de la presentació del projecte ‘Parets, poble lector’, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler.

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Bu-
tjosa programa la 6a edició de l’Escola 
d’Estiu, que tindrà lloc del 27 de juny a 
l’1 de juliol. Teixir vincles entre grans i 
petits és el nom de l’activitat, que neix 
de la necessitat d’establir uns vincles 
de qualitat, ja des del bressol, entre els 
infants i els adults que en tenen cura. 
L’objectiu d’aquesta formació és establir 
uns vincles basats en una comunicació 
establerta amb coneixement, responsa-
bilitat, respecte i amor. Una comunica-
ció per mitjà de la mirada, del gest, de 
l’oïda, del tacte i del cor que permet créi-
xer saludablement a uns i altres i que 
contribueix al desenvolupament harmò-
nic de l’infant. Les places són limitades 
i l’activitat té un cost de 75 euros. Les 
inscripcions es poden formalitzar a la Bi-
blioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa o al 
web Can Butjosa http://bibut.parets.org.

Txupinazo, bous, benedicció del sant, 
processó... Només canviarem els braus 
per figures de catró pedra i els pamplo-
nesos i les pamploneses per paretans 
i paretanes. Això és el que trobarem el 
proper 2 de juliol durant la celebració 
del Sant Festuk, la paròdia paretana del 
mític Sant Fermí de Pamplona.
Enguany la gresca començarà a les 19 h, 
amb la sortida de la processó del sant 
des de Ca n’Oms fins a la Plaça de la 
Vila on tindrà lloc l’inici de la festa. Els 
carrers del barri del Raval es converti-
ran en l’escenari de “l’encierro”, amb 
centenars de corredors vestits amb els 
colors típics: samarreta o camisa blanca 
i mocador vermell.
A les 21.30 h, un cop arribats al Parc la 
Linera al so del Pobre de mi, es durà a 
terme el sopar de germanor de les co-
lles. Els tiquets per participar al sopar 
es poden comprar al preu de 12 euros 
fins al proper 27 de juny, a l’Estanc Go-
rina, a la Corredoria d’Assegurances Pa-
quita Urtusol i al Bar de la Plaça.
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Arriba la 12a edició de la Nit de l’esport de Parets Intensa activitat de les entitats 
locals a la Diada de l’Esport

Un bon nombre de veïns de Parets van 
participar el passat 4 de juny a l’11a 
edició de la Diada de l’Esport.
El Club Atletisme, el Centre Excursionis-
ta, la Paretana d’escacs, el Club Tennis 
Taula o el Club Handbol van organitzar 
activitats aprofitant aquesta jornada que 
es fa coincidir amb la Festa de l’Esport 
de la Diputació de Barcelona.
A més, es van organitzar partits de fut-
bol sala al Pavelló on habitualment juga 
el bàsquet.
La jornada es va iniciar a primera hora 
del matí quan es van formar els tornejos 
4X4 de futbol sala i handbol, el torneig 
popular de tennis taula, torneig d’es-
cacs o la jornada atlètica d’iniciació.
El Club Natació Parets va desenvolupar 
el seu torneig escolar a la piscina Can 
Butjosa i el Centre Excursionista Parets 
va fer una passejada de 10 kms.
Una setmana més tard, concretament el 
dissabte 11 de juny, el Bàsquet Parets 
va organitzar també la seva diada amb 
tornejos populars de bàsquet 3X3, tro-
bada d’escoles i botifarrada.

La festa anual de l’esport local es farà el dissabte 2 de juliol al Pavelló Municipal d’esports

El Servei d’Esports de l’Ajuntament ha organitzat per al pròxim dissabte 2 de juliol, a les 21.30 h, al Pavelló d’Esports, la 12a edició 
de la Nit de l’esport. La festa inclourà l’elecció dels millors esportistes de Parets de la temporada 2010-2011.
Enguany han estat 86 els esportistes nominats per les entitats paretanes, d’entre aquests s’escolliran els millors de cada categoria, des 
de prebenjamí i fins a veterans, tant masculí com femení. En l’apartat d’equips opten al guardó fins a 10 conjunts: l’equip de curses de 
muntanya del Centre Excursionista, el benjamí femení del Club Atletisme Parets, el sènior “A” femení del Bàsquet Parets, el juvenil “A” 
del CF Parets, el sènior del Futbol Sala Parets, el juvenil de l’Handbol Parets, l’infantil del Club Natació Parets, el sènior del TT Parets, 
l’equip de 3a de la Paretana d’Escacs o l’equip de competició del Club Esportiu d’Activitats de Muntanya (CAM).
Com en anys anteriors es manté el premi al foment dels valors en l’esport, guardó al que opten 4 entitats: CAM, CF Parets, Club Handbol 
i la Paretana d’escacs.
Els premiats de l’any passat van ser l’atleta del CA Parets Ingrid Andrés Bocanegra, el jugador de l’equip sènior de l’Handbol Parets, 
Enric Escalé, i el millor equip va ser el júnior femení del Club Bàsquet Parets.

Durant l’edició del 2010 van ser premiats Ingrid Andrés, Enric Escalé i l’equip júnior femení del Club Bàsquet Parets.
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Més d’un centenar de perso-
nes van assistir al col·loqui 
sobre l’actualitat del FC Bar-
celona que es va celebrar el 
3 de juny a la seu de la Penya 
Blau Grana Parets.
L’activitat emmarcada dins 
del 31è aniversari va comptar 
amb la participació dels peri-
odistes Joan Poquí i Francesc 
Perarnau (El Mundo Depor-
tivo), José L. Carazo (Sport), 
David Torras i Marcos López 
(El Periódico), Marta Ramon 
(Ràdio Barcelona) i Carlos Pé-

rez de Rozas. El síndic defensor de les penyes del Barça, Ramon Termens, també va 
participar a la xerrada moderada pel director del canal Vallès Visió, Jordi Seguer.
El col·loqui va servir per analitzar la darrera temporada i tots els participants van coincidir 
en lloar l’excel·lent paper del primer equip de futbol, campió de la lliga i de la Champions 
League. Tots van coincidir que “cal gaudir del present actual” i no pensar tant en el futur. 
L’endemà, la Penya Balu Grana va celebrar, a Can Romeu, un sopar d’aniversari amb ball.

Breus Breus

Carla Pérez Petidier va ser la 4a clas-
sificada en el Campionat de Barcelona 
infantil celebrat a Sant Feliu de Codines.
A la mateixa competició Andrea Prieto 
va ser l’11a i Anna Carreras va quedar 
en 19è lloc.
Pérez  es va classificar per la final cata-
lana mentre que Prieto i Carreras ho van 
fer pel Trofeu de Barcelona.
Prèviament, una representació del Club 
Patí Parets va participar a la fase inter-
comarcal de patinatge a Vilafranca del 
Penedès.
Ainoa Díaz, Núria Caballero, Pau Garcia i 
Aina Martin han obtingut la classificació 
necessària per formar-hi part de la final.
Així, Díaz va ser la 2a en figures obli-
gatòries d’iniciació “C”, Pau Garcia va 
obtenir el 2n lloc en figures obligatòries 
B, Núria Caballero va assolir la 4a posi-
ció en figures obligatòries iniciació “A” i 
Martin va ser 4a en lliure iniciació “C” 
(grup  de  petites).

Ana Fernández, exregidora de l’Ajunta-
ment i estretament vinculada al club 
des de fa anys, és la nova presidenta 
del CB Parets, en substitució de Dídac 
Cayuela.
La seva ha estat l’única candidatura 
que s’ha presentat durant el procés 
obert per renovar la junta del club de 
bàsquet paretà. La resta de l’equip el 
completen: Cristina Moliner (secretà-
ria), Sarai Redón (tresorera) i com a 
vocals, Mari Carmen Nieto, Elisabeth 
Montaña, Adrià Noel, Alberto Domin-
guez i Juan A. Romero.
Entre els objectius de la nova junta 
hi ha continuar el treball amb el bàs-
quet de formació que tants bons resul-
tats els ha donat en els darrers anys. 
Aquesta darrera temporada, Ana 
Fernández, ha estat delegada del sènior 
femení que ha pujat a la 1a Catalana.

El juvenil “A” del Club de Futbol Parets va 
celebrar el 28 de maig davant de l’afició 
la consecució de l’ascens a la categoria 
Preferent. Contra tot pronòstic el conjunt 
entrenat per Antonio Rodríguez s’ha procla-
mat campió després d’una brillant tempo-
rada. El darrer partit disputat a casa contra 
el Montcada (0-1) va ser de tràmit perquè 
una jornada abans els paretans ja tenien 
garantit l’ascens de categoria.
Els jugadors del CF Parets van celebrar de 
valent el doble ascens de categoria ja que 
de la mà del mateix Rodríguez la tempora-
da passada van pujar de 2a a la 1a divisió.
El Montcada que necessitava el triomf en 
la darrera jornada, va aconseguir també 
l’ascens, en canvi, el Mollet UE “B” haurà 
de seguir a la 1a divisió.

Ascens històric del juvenil “A” del 
CF  Parets a la categoria de preferent

L’Ajuntament de Parets farà una recepció institucional a l’equip 
el proper dimecres, 29 de juny, a les 19h, a la Sala de Plens

El paretà Daniel Moyano Estaún ha 
quedat 2n a la final de llançament de 
martell del Campionat de Catalunya de 
pista a l’aire lliure celebrat a Terrassa 
l’11 de juny. Moyano, que corre pel CA 
Mollet, va disputar també la final de ja-
velina aconseguint un 4t lloc.
Durant la temporada d’hivern, el jove de 
13 anys va quedar 2n a la final de llan-
çament de  pes. Aquesta és la seva se-
gona temporada al Mollet, anteriorment 
havia practicat l’esport del bàsquet.

Nova junta directiva del Club 
Bàsquet Parets

Setmana Esportiva del CF Parets
El club presidit per Pablo Pastor va aprofi-
tar el cap de setmana del 4 i 5 de juny per 
celebrar al camp municipal Josep Seguer la 
Setmana Esportiva. Enguany es van progra-
mar partits amistosos des de la categoria 
prebenjamí fins la juvenil amb rivals com el 
Sant Celoni, L’Hospitalet, Cirera, Cabrera, 
Castelldefels o Manresa, entre d’altres.

El primer equip al grup 4 de 2a Catalana
El bloc que continuarà entrenant Cuni ha 
pujat a la 2a Catalana després de la re-
estructuració de la FCF. Entre els rivals 
vallesans que tindrà el Parets hi ha el Ca-
novelles, Castellar, Granollers, Palau-Solità 
i Plegamans, Vilanova, Sabadell “B”, Saba-
dell Nord i Sabadallenca.

La Penya Blau Grana Parets celebra el 31è aniversari

El ciclista  de l’equip Katusha ha fi-
nalitzat la primera part de la tem-
porada amb dues victòries d’etapa 
en el Criterium del Dauphine Liberé.
Gràcies a la seva actuació ha finalitzat 
5è a la classificació general, mateixa 
posició que va obtenir al Giro d’Itàlia.
El proper objectiu de Joaquim Rodríguez 
serà la Volta ciclista a Espanya que tin-
drà lloc del 20 d’agost a l’11 de setem-
bre on hi hauran sis arribades en pujada.

L’atleta benjamí del Club Atletisme Pa-
rets Emma Loughman es va proclamar a 
Terrassa campiona de Catalunya de pista 
a l’aire lliure en la prova dels 60 metres. 
Loughman va superar sorprenentment a 
totes les seves rivals, així malgrat ser la 
primera temporada al club ja va aconse-
guir marca personal en la semifinal i va 
accedir a la final amb la millor marca.
A la final dels 1000 m va quedar en 14a 
posició.
De la participació del CAP a la final de 
pista cal destacar que Roger Subiron 
(1998)  va quedar 7è amb marca per-
sonal a la final dels 150 m, en canvi, no 
va disputar la final -per poc- dels 80m 
llisos. L’atleta aleví Roger  Mompart 
(2000) es va quedar a dues dècimes 
de la final tot i realitzar marca personal 
en la seva semifinal del Campionat de 
Catalunya.

Moyano, subcampió infantil 
en llançament de martell

A partir del proper dilluns 27 de juny es 
disputarà al camp municipal d’esports 
de Parets una nova edició del Torneig 
de futbol 7 d’estiu que organitza el CF 
Parets. La competició és preparatòria 
de les 24 hores de futbol sala que con-
voca un any més Convergència Demo-
cràtica de Catalunya. La final de les 24 
hores serà el diumenge 17 de juliol a les 
11.30 del matí al Pavelló. No me pises 
las flores i Wursi van resultar campions 
l’any passat dels dos tornejos.
D’altra banda, el FS Parets va celebrar 
dissabte passat durant tot el matí al Pa-
velló el Torneig de futbol sala base.

Tornejos populars de futbol 7 
i de futbol sala

El Pavelló d’esports Parets va acollir 
el passat dissabte 28 de maig, la Clo-
enda dels Jocs Esportius Escolars.
Prop de 300 nens i nenes d’en-
tre 4 i 8 anys dels municipis de 
Parets, Montmeló i Sant Fost han 
van participar en les 17 jornades 
dels ja tradicionals Jocs paretans.
El dia de la cloenda es van dur 
a terme exhibicions i no va man-
car la desfilada dels participants. 

Cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Parets

Emma Loughman, campiona 
catalana benjamí de pista

L’atleta paretana Ingrid Andrés, del CA 
Mollet, es va proclamar campiona d’Es-
panya de pista cadet amb la selecció 
catalana en la prova de 100 metres 
llisos. A la mateixa competició cele-
brada a Valladolid Andrés va quedar 
campiona amb la selecció catalana.
Unes setmanes abans l’esportista va ser 
2a en la final catalana absoluta  de 100 m.
Entre les properes cites previstes hi 
ha la final espanyola cadet  que es 
farà a Castelló a final de juny, Ingrid 
Andrés és la 1a del rànquing espanyol.

Ingrid Andrés, campiona d’Es-
panya amb la selecció catalana

Purito Rodríguez guanya dues 
etapes de la Dauphiné Liberé

Tres patinadores del Parets,
a la final provincial infantil
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GRUPS MUNICIPALS

Sergi Mingote és, des del pas-
sat 11 de juny, el nou alcalde 
de Parets del Vallès. 
Afronta un nou repte:  servir 
el seu poble. Confessa tenir 
un objectiu molt clar, treballar 
per un poble que miri el futur 
amb il·lusió i amb optimisme. 
Un Parets que cregui en les se-
ves possibilitats i treballi per 
aconseguir nous reptes.
Sergi Mingote té 40 anys. Està 
casat i té una filla, la Júlia. Va 
néixer a Parets, on ha viscut 
sempre. És diplomat en Funció 
Gerencial a les Administraci-
ons Públiques per ESADE.
Ha estat esportista d’elit. 
Apassionat de l’alpinisme, ha 
coronat en dues ocasions el 
cim de l’Everest.

SERGI MINGOTE, ALCALDE

Què suposa per a Sergi Mingote ser alcalde de Parets? 
Em sento honorat i alhora sóc molt conscient de les noves responsabilitats que comporta 
ser alcalde. M’enorgulleix assumir aquest nou càrrec, sempre des de l’honestedat i la 
responsabilitat i, amb una clara vocació de servei al poble i a tota la ciutadania. He nascut 
i crescut en aquest poble, el meu poble, i assolir-ne l’alcaldia és una de les coses que 
més il•lusió em podia fer. Espero ser mereixedor de la confiança que els ciutadans i les 
ciutadanes de Parets han dipositat en mi i en l’equip que encapçalo.

Un ple d’investidura amb incerteses...
Bé, penso que, finalment, es van imposar la responsabilitat i la coherència. Per això, vull 
agrair l’exercici de veritable democràcia dut a terme per part de les forces polítiques que 
van mantenir el seu criteri des de l’inici, i van anteposar la voluntat del poble davant els 
interessos particulars i dels partits. També vull donar les gràcies a tots els meus companys 
del grup municipal socialista i a totes les persones que s’han implicat d’una manera o 
d’una altra en aquest projecte; un conjunt d’homes i de dones que han fet de la seva 
estima per Parets una passió. 

Quin serà el tarannà de treball al nou consistori?
La proximitat i el diàleg són la màxima premissa d’aquest nou govern, com a línia de 
continuïtat dels mandats precedents amb Joan Seguer al capdavant. Els ciutadans i les 
ciutadanes de Parets sempre trobaran la meva porta oberta perquè només junts podem 
construir un projecte de convivència i de respecte, però amb noves fites i noves idees que 
ens permetin adaptar-nos a les necessitats actuals. 

Com ha estat aquesta primera setmana com a alcalde?
Realment intensa. En cap moment hem volgut trencar la dinàmica de treball que s’ha 
portat fins ara a l’Ajuntament per tal de seguir donant resposta a les necessitats de la 
ciutadania perquè, com ja he dit en moltes ocasions, la nostra prioritat són les persones.  

NOU GOVERN

Ja ha estat elaborat el nou cartipàs municipal...
Aquesta és una de les coses en les quals hem treballat més a fons durant aquesta set-
mana. Hem elaborat el nou organigrama polític municipal que es planteja a partir de tres 
grans àrees: Serveis personals, Via pública i cohesió territorial i Govern, desenvolupament 
econòmic i ocupació.
La Sònia Lloret i en Francesc Juzgado seran coordinadors de dues àrees i la tercera de-
pendrà directament d’alcaldia. Alhora, la resta de regidors jugaran un paper clau en les 
regidories assignades. Són persones joves, emprenedores, amb una gran capacitat de 
treball i extremadament qualificades per exercir els seus càrrecs al capdavant de cadas-
cuna de les seves carteres.

Al marge de l’alcaldia, veiem que assumeix també un cert gruix de carteres.
En aquesta legislatura som set regidors i cal repartir la feina de forma coherent i equitativa. 
A més, hi ha alguns projectes en què m’he implicat personalment des que era regidor, com 

ara el Pla Estratègic Parets, com tu el vols 2010-2025 o tots els serveis que prestem en 
l’àmbit comunicatiu. Indústria i promoció econòmica també seran pilars fonamentals per 
donar resposta a les necessitats de la ciutadania i requerirà molta dedicació. Participació 
Ciutadana, Seguretat Ciutadana i Cooperació són les altres regidories que combinaré amb 
l’alcaldia.

Com diu, són set regidors... Creu que pot ser difícil aquest govern en minoria?
Com ja he explicat, nosaltres vam obrir una única via de negociació amb CiU, arribant a la 
distribució d’àrees i dedicacions d’acord amb les seves peticions. Aquesta possibilitat, 
però, es va descartar finalment per part de la militància de la federació nacionalista i això 
ens ha portat a un govern en minoria.
Tot i això reitero la meva voluntat de continuar dialogant amb totes les formacions po-
lítiques que vulguin treballar per Parets perquè la nostra població es mereix un govern 
estable. 

PROJECTES DE LEGISLATURA

Quins són els projectes que es volen desenvolupar durant els propers quatre anys?
Al nostre programa ja plantejàvem algunes de les grans línies de treball que volem seguir 
en aquesta legislatura. Una de les principals és la reactivació de l’economia i la creació 
de llocs de treball. Hem adquirit el compromís ferm de crear 600 nous llocs de treball i, 
per fer-ho, ja hem establert preacords amb el teixit industrial amb l’objectiu de fer de la 
nostra vila un motor de creixement generador d’ocupació.
També apostem per millorar els nostres barris, els nostres carrers, places i parcs. La via 
pública requereix inversió directa i per aquest motiu hem fet un pla de barris amb accions 
detallades per a cada indret de Parets que volem posar en marxa ben aviat. Parets ha anat 
creixent d’una manera sostenible, equilibrant zones verdes i desenvolupament urbanístic. 
Ara, ha arribat el moment de dedicar esforços al manteniment de la via pública i de crear 
zones de relació on paretans i paretanes tinguem un punt de trobada.

En quins àmbits es planteja una continuïtat i en quins hi haurà canvis?
Sobretot, a nivell general, continuarem en la línia encetada de preservar la nostra identitat 
com a poble. Continuarem defensant valors com la tolerància, el respecte i  el diàleg com 
les eines que ens permeten assolir les fites que ens hem marcat per preservar el nostre 
espai de convivència i, per sobre de tot, l’honestedat i el rigor en l’exercici de govern. 
Penso que això serà possible perquè comptem amb la complicitat i contribució de la ciu-
tadania que ens demostra, dia rera dia, que la gent de Parets es compromet amb la seva 
vila i exigeix una administració que estigui a l’alçada.
Pel que fa als canvis cal adaptar-se als nous temps que vivim, on el grans potencials són 
intel•lectuals i tecnològics. Cal apostar per les persones, per la creativitat i la imaginació 
en totes les seves vessants. Penso que ara, més que mai, s’ha de donar suport a les 
iniciatives que propiciïn el desenvolupament social, cultural i econòmic i estem disposats 
a fer aquesta aposta.

Sergi Mingote
Alcalde de Parets

Molt breument...

“Ara, més que mai, s’ha de donar 
suport a les iniciatives que 

propiciïn el desenvolupament 
social, cultural i econòmic. ”

Una debilitat: La meva filla.

Un projecte professional: Servir el meu poble. 

Un passió: La meva família.

Un defecte: Tres. Exigent, perfeccionista i excessivament endreçat.

Una virtut: La constància.

Un valor: La lleialtat.

Una imatge: La que es pot veure des del cim de l’Everest.

Un indret: Qualsevol racó de Parets.

Una prioritat: Reduir la taxa d’atur al nostre municipi.
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EL CALAIX

D’on i com va sorgir la idea de fer aquest llibre? 
Va ser la consecució de dos somnis, el de l’Escola 
de Natura de Parets de fer una feina com aquesta i 
la meva proposta de l’any 2009 de fer quelcom per 
divulgar la fauna de la vila.
Quin és el seu contingut principal? 
El contingut principal té dues parts, la primera de-
dicada a descriure els hàbitats i la evolució de la 
fauna a Parets i la segona composta per fitxes d’es-
pècies de fauna representatives de l’entorn natural 
de la vila, bàsicament del Tenes, l’entorn periurbà i 
Gallecs. 
Quant temps t’ha dut la seva elaboració?
Hem tardat aproximadament 4 mesos a fer-ne la re-
dacció, tot i que el treball de camp és obra de molt 
més temps de recerca de camp, no específicament 
dedicada al llibre, sinó feta per mi de manera volun-
tària al llarg dels anys, com a amant de la natura sóc.
Has calgut molt treball de camp? 
Durant 45 dies vaig anar a fer recerca pràcticament 
cada dia a diferents ambients: uns dies al riu Tenes, 
uns altres a la Riera Seca i altres dies als camps 

“Cal conservar les valls fluvials del Tenes i la Riera Seca ”

Fem natura

Joan Daranas
Biòleg i col·laborador de l’Escola de la Natura

El col•laborador de l’Escola de la Natura, Joan Da-
ranas, acaba de publicar el llibre Parets ple de vida. 
S’amplia així la bibliografia sobre Parets amb un 
volum que parla de tot el cal conservar de forma 
prioritària pel que fa a la flora i la fauna. A més del 
Tenes i la Riera Seca, el biòleg Joan Daranas pen-
sa que també cal conservar els espais periurbans i 
agraforestals adjacents. Actualment col•labora amb 
l’Escola de la Natura com a professor de diversos 
cursos.

rasos periurbans... Ho vaig fer així. El contingut parla 
sobretot dels espais que cal conservar de manera 
prioritària, que serien les dues valls fluvials princi-
pals del municipi: el Tenes i la Riera Seca, així com 
tots els espais periurbans i agroforestals adjacents.
És el teu primer llibre? 
No, de fet ja n’he escrit d’altres sobre la fauna. He 
fet quatre quaderns de Santa Perpètua, 2 de Calonge 
i un parell de llibrets de narrativa literària. 
A qui s‘adreça el llibre? 
Està pensat per a tota la ciutadania, independent-
ment dels coneixements previs de fauna i flora. És 
un llibre senzill, bonic i pedagògic.

Pepi Volart

La llista 
Robinson

Els consumidors rebem diàriament un munt de publicitat, la majoria no desitjada, per mòbil, internet, correu. Això es pot evitar, en gran mesura, si figurem 
a la llista Robinson. 
La Llista Robinson és un servei d’exclusió publicitària emmarcat en l’àmbit de la publicitat personalitzada, és a dir, aquella publicitat que rep un usuari al 
seu nom i direcció i que té com a objectiu disminuir la publicitat que rebem.
Aquesta eina va aparèixer com a mitjà per a trobar l’equilibri entre els interessos de les empreses en el desenvolupament de la seva activitat publicitària 
i el dret a la protecció de dades que tenim les persones.
La normativa vigent, bàsicament la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el seu Reglament de desenvolupament (RLOPD), tenen com a objectiu principal garantir i protegir, 
pel que fa al tractament de dades personals, les llibertat públiques i els dret fonamentals de les persones físiques, mitjançant l’establiment d’un seguit 
d’obligacions per a qualsevol entitat pública o privada que realitzi tractaments de dades de caràcter personal. 
La Llista Robinson és un servei per Internet que ens permet inscriure’ns per tal de no tornar a rebre comunicacions comercials no desitjades per correu, 
telèfon fix i mòbil, Internet o qualsevol altre tipus de comunicació electrònica equivalent, amb excepció d’aquelles empreses amb les que mantinguem 
algun tipus de relació. 
El RLOPD obliga a les empreses, institucions i organitzacions a consultar aquests tipus de fitxers d’exclusió abans de llençar una campanya publicitària, 
que comporti la utilització de dades personals que no figurin en fonts públiques o fitxers dels que no siguin responsables. 
L’efectivitat del fitxer comença al cap dels tres mesos de la nostra inscripció i és un servei de caràcter voluntari i gratuït pels particulars.
La Llista Robinson està a disposició dels consumidors a l’adreça https://www.listarobinson.es.

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 1794

Escola de la Natura

Si ens remuntem a l’origen del  planeta Terra, les primeres formes de vida van apa-
rèixer a l’aigua. La vida de l’ésser humà sempre ha estat vinculada a l’aigua, des de 
les civilitzacions més antigues que van aflorar al voltant dels rius navegables, fins a 
la revolució industrial quan les colònies industrials s’instal·laren a la vora dels rius.
L’aigua és la base de la vida i és font de biodiversitat. La presència de la flora i 
la  fauna als rius, les basses, els mars i els oceans, són indicadors de qualitat 
de l’aigua, del medi que els envolta i ens motiven a gaudir del seu esplendor. La 
sequera o els residus i abocaments contaminen i empobreixen el medi acabant 
amb la presència de formes de vida, fent la terra erma i sense valor al seu voltant. 
L’aigua és molt més que un recurs, és un element essencial i imprescindible per 
a la vida amb importants valors ecològics i socials. Fer una correcta gestió i reduir 

el consum va portar a Parets, ara fa ja gairebé cinc anys, a obtenir el guardó a les millors iniciatives locals de Medi Ambient 
pel nostre Programa Municipal d’estalvi d’aigua. Gaudim de l’aigua aquest estiu fent-ne un ús racional i sense oblidar que, 
darrerament, els períodes de sequera són cada vegada més extensos en el temps. No oblidem que l’aigua és un recurs 
escàs i molt valuós.

H2O: L’OR BLAU

El temps ens demostra que tot allò que comença, tard o d’ho-
ra, també s’acaba... Avui, més que d’un final, vull parlar d’un 
nou inici, un canvi. El “Retalls...” ha decidit fer les maletes, 
estrenar nom i renovar-se per encetar una nova etapa vincula-
da a un dels projectes de vila més engrescadors dels últims 
anys i del qual, a hores d’ara, segurament tothom ha sentit 
a parlar: “Parets, poble lector”. En tot cas, per si algú no el 
coneix, en farem un breu repàs i explicarem com, quan i per 
a què neix aquesta iniciativa. 
Estaria bé començar la història d’aquest projecte amb el típic 
“fa molts i molts anys”... Concretament, el 2005, es com-
memora arreu l’Any del Llibre i la Lectura. Parets se suma 
a l’esdeveniment amb l’organització de tot un seguit d’acti-
vitats relacionades amb el món de la literatura. Així naixien, 
per exemple, el Bosc dels Llibres o els itineraris lectors que 
s’afegien a d’altres activitats ja existents, com ara el Club 
dels Superlectors, el Pla de Lectura o el Biblioparc la Linera. El 
butlletí Parets al dia també va formar-ne part amb la publicació 
de les ressenyes dels llibres preferits pels paretans i pareta-
nes més il•lustres. En aquell moment començava a prendre 
forma tímidament, un projecte què, amb el temps, suposaria 
una de les més grans apostes de la nostra ciutat, en la qual, 
a diferència de la resta dels contes, tots els habitants són 
prínceps o princeses.  
De la mateixa manera que el fil d’Ariadna, es va anar desfent 
l’entrellat d’un projecte que va anar creixent amb les apor-
tacions dels paretans i les paretanes. Així es van impulsar 
diverses iniciatives com la Bibliopiscina, el Bibliopavelló, els 
Bibliomercats, l’Adoptem un conte...
De mica en mica, es van anar consolidant les accions inicia-
des per les biblioteques, els centres educatius i les entitats 
del municipi que, juntament amb les noves propostes, es van 
recollir en un projecte global amb l’objectiu d’articular un es-
pai coordinador de tots els esforços que els diferents agents 
implicats duien a terme en aquest àmbit. Finalment aquesta 
idea pren una forma definitiva i sota el nom “Parets, poble 
lector” es presenta a la ciutadania aquest mes de juny. 
Finalment, només queda dir que sense la complicitat i les 
valuoses aportacions dels nostres ciutadans i ciutadanes tot 
el potencial d’aquest projecte, ple de fantasia, d’il•lusió, d’es-
perança i d’imaginació no hauria estat mai possible.
Per acabar/començar m’agradaria citar un autor que en mi és 
força recurrent, Jorge Luis Borges: Que otros presuman de las 
páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído. 
En fi, vet aquí un gos, vet aquí una gat, nosaltres només hem 
començat...

Comiat i benvinguda

Mercè Alcayna

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a la documen-
tació aportada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Parets.
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LA FINESTRA

Carles Font

Una revista-llibre?
Sí. És revista perquè és periòdica, ja que en 
surten dos a l’any. Però gairebé és llibre per-
què els seus continguts tenen un to perdura-
ble que són per anar col•leccionant i llegint de 
forma reposada.
Com va sorgir la idea d’escriure Vallesos?
Tenim una idea molt clara. Al Vallès hi havia 
espai per explicar coses de la gent, de la terra 
i del patrimoni (que és el nostre subtítol) de la 
nostra comarca. Pretenem explicar coses que 
sovint queden amagades. Creiem que hi ha 
coses del patrimoni vallesà, entès en diversos 
àmbits tant de cultura com de ciència, que cal 
que es coneguin, sempre explicant-les d’una 
forma divulgativa i no tan sols per a especia-
listes.
Parets del Vallès és també protagonista en el 
primer número de Vallesos?
Sí. Un és Josep Salvia, un gran animador del 
que fou la Biblioteca Sol de Parets del Vallès, 
que es va iniciar a finals dels anys quaranta 

Vicenç Relats
Periodista

i que va existir fins gairebé a la dècada dels 
setanta del segle passat. Va ser una inicia-
tiva moguda per diversos paretans amb una 
sèrie d’inquietuds culturals que se n’anaven 
una mica del que marcava el règim franquista. 
Fou una iniciativa molt singular al nostre país: 
una biblioteca popular que primer s’allotjava 
en diverses cases i finalment va tenir un local 
de lloguer. Va ser, a més, el germen del Centre 
Excursionista i va publicar una sèrie de but-
lletins. Josep Salvia en fou el bibliotecari de 
referència tot i que és un desconegut fora de 
Parets. L’historiador paretà Roger Prims és qui 
ha elaborat aquesta entrevista i ràpidament 
ens va aconsellar que era un personatge molt 
interessant a tractar.
El Ball de Gitanes de Parets també és un dels 
temes de la revista-llibre?
Sí, perquè el nostre tema principal parla pre-
cisament d’aquestes danses i a Parets està 
datat el ball de gitanes des del 1885. És un 
dels pobles del Vallès en què dura més anys, 

Vicenç Relats, periodista nascut el 1964 a Lliçà d’Amunt, és el director d’una nova revista-llibre 
apareguda recentment, Vallesos. Aquesta publicació, editada per Ramon Vilageliu, presenta de 
forma divulgativa el patrimoni cultural, històric, etnològic i natural del Vallès. La voluntat de 
Relats i la resta de col•laboradors és difuminar la barrera administrativa que separa el Vallès 
Oriental de l’Occidental explicant i mostrant peculiaritats de cadascun dels seus pobles.
En el primer número, Parets del Vallès també és protagonista amb una entrevista al bibliotecari 
Josep Salvia, responsable de la Biblioteca Sol de la nostra població. El tema principal d’aquesta 
primera revista tracta sobre el Ball de Gitanes, dansa de la qual Parets compta amb una llarga 
trajectòria històrica. En aquesta publicació també hi col•laboren destacats experts en diversos 
àmbits: des d’una entrevista a Ramon Parellada, responsable de la Fonda Europa de Granollers, 
a un perfil de l’escriptor Ramon Folch i Camarasa o conèixer més coses sobre el menhir de 
Mollet i el megalitisme del Baix Vallès. Relats, que ha estat col•laborador en diversos mitjans 
de comunicació catalans, ens explica més detalls d’aquesta nova revista, Vallesos, que a Parets 
es pot trobar al Quiosc Paquita, a La Guineu i a l’Elefant.

“Hi ha coses del patrimoni vallesà que cal que es coneguin”

concretament fins al 1960, una continuïtat 
molt destacada en comparació a altres mu-
nicipis del Vallès. Després es reprèn des de 
1976 fins als nostres dies. En l’actualitat hi ha 
una trentena d’esbarts i colles al Vallès que 
es dediquen al ball de gitanes.
És una publicació on voleu fer articles de 
qualitat.
Sense cap mena de dubte. Són articles rigo-
rosos i en profunditat de diverses temàtiques 
relacionades amb el Vallès. És un producte 
molt cuidat i per això hem pensat de treure’n 
dos a l’any. Ara estem fent moltes presentaci-
ons en diversos municipis i esperem que als 
vallesans els agradi.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
El proper diumenge 12 de juliol, a par-
tir de les 10 h, la Piscina Can Butjosa 
s’afegeix a la setzena edició del “Mu-
lla’t per l’esclerosi múltiple”, un esde-
veniment lúdic que té com a objectiu 
sensibilitzar la societat sobre aquesta 
malaltia, que afecta més de 6.000 ca-
talans i catalanes. En aquesta iniciativa 
hi participen 600 piscines de tot Cata-
lunya. Enguany, els organitzadors volen 
batre el rècord de persones que es tiren 
simultàniament a la piscina moguts per 
una causa solidària.

Comença el Cinema a la fresca
El diumenge 8 de juliol, a les 22.30 h, al 
parc Can Berenguer, tindrà lloc la prime-
ra projecció de Cinema a la fresca amb 
la la pel•lícula Ahora los padres son ellos 
dirigida per Paul Weitz i protagonitzada 
por Robert De Niro, Ben Stiller, Jessica 
Alba, Owen Wilson i Dustin Hoffman. 
Aquest film és la tercera part de les 
comèdies que van començar amb Los 
padres de ella i Los padres de él.

Primer Golden Reggae Festival 
El Casal Can Butjosa organitza la pri-
mera edició del Golden Reggae Festival 
que es durà a terme el dissabte 16 de 
juliol, d’11 a 3 h de la matinada. L’acti-
vitat inclou actuacions, xerrades, tallers, 
curtmetratges i estands sobre consum 
responsable i sostenible. A les 13 h hi 
haurà dinar senegalès a càrrec de l’As-
sociació Dones Africanes de Parets i, a 
la tarda, actuaran prop d’una vintena de 
grups convidats.


