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Com cada any, Parets es prepara per a un 
dels esdeveniments més esperats de la 
temporada: la Festa Major d’Estiu. Aquest 
any, però, la viurem d’una forma molt di-

ferent. Si aquesta ja és una festa plena de màgia i 
encant per si sola, en aquesta ocasió ens acompanyaran, al llarg 
de quatre dies i quatre nits, les faules i els personatges merave-
llosos que de forma habitual –ja sigui per vergonya, per timidesa 
o senzillament per mandra– s’amaguen dins les pàgines dels 
nostres llibres preferits i contes de la infantesa. Ja ho sabeu, 
enguany tenim una Festa Major d’Estiu ‘lectora’. 

Però la nostra festa grossa continua mantenint també l’esperit 
de les tradicions més arrelades a la gresca, aquelles que per a 
nosaltres són com un llibre obert: la Nit de Teatre al Carrer, la 
Mostra Gastronòmica, els concerts al parc, les passejades del 
Marcel i l’Elisenda, les entremaliadures dels diables, la festa de 
l’escuma, el concert vermut, el correfoc, la baixada de carretons 
o l’eterna lluita dels cavallers del Pla i del Serradal, entre moltes 
i moltes d’altres. Més d’una seixantena d’activitats per a tots els 
públics i preferències.
Prepareu-vos per gaudir del món fascinant de l’altra banda del 
mirall... Comença la Festa Major d’Estiu de Parets. (pàg.3)

Vet aquí una vegada... 

la Festa Major d’un poble lector!
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SERVEIS

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

93 562 33 09
Patronat 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

ALCALDIA
 
Sergi Mingote Moreno
Participació Ciutadana, Seguretat 
Ciutadana, Promoció Econòmica i 
Indústria, Cooperació i
Pla Estratègic.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

Coordinadora
Sònia Lloret Mas

Serveis socials, Gent Gran, 
Igualtat i Sanitat
Susanna Villa Puig 

Educació
Sònia Lloret Mas

Esports
Dídac Cayuela Núñez

Joventut
Miguel Àngel Granado Navarro

Cultura
Àfrica Martínez Bellés

ÀREA DE VIA PÚBLICA I 
COHESIÓ TERRITORIAL 

Coordinador
Francesc Juzgado Mollá

Urbanisme i Habitatge, Pla de Bar-
ris, Serveis, Obres i Via Pública
Francesc Juzgado Mollá

Medi Ambient
Dídac Cayuela Núñez
 
GOVERN, DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Hisenda, Recursos Humans i 
Ocupació
Sònia Lloret Mas

Noves tecnologies i Innovació
Miguel Àngel Granado Navarro

Comerç i Consum
Àfrica Martínez Bellés

 
REGIDORS SENSE DELEGACIÓ

Grup Municipal NOPP
Rosa Martí Conill
Ferran Vidal Serrano
Lluís Cucurella Monreal
José Luís Rodríguez González

Grup Municipal CiU
Xavier Martín Rodríguez
Raul Urtusol Bou
Esther Samon Guasch

Grup Municipal PP
Roberto Carmany Valls
Marc Soto Miguel

Grup Municipal ICV-EA-EPM
Joan Folguera Obiol

Cartipàs Municipal 2011-2015

SONET AL NOU ALCALDE
Baixet d’estatura. De tonto ni un pèl.
Casat, pare; regidor socialista.
Ara ha sigut el primer de la llista
i per ser alcalde no gens de recel.

Quasi amb les seves mans va tocar el cel
puix l’Everest ell en  passà revista
i d’altres muntanyes va seguir la pista
i també amb bicicleta bon paladel.

Serà un alcalde sense majoria
encara que en fou el més ben votat...
La llei es va inventar en un mal dia.

Jo crec que com que ell sempre ha escalat
ja sabrà pujar per damunt de la “cria”
d’aquest “niu” que potser no tots l’ha “fabricat”.
Antoni Bertran Alegrí

EL ROSSINYOL
Aquesta tarda, alegrement,
cantava amb dolça veu un rossinyol;
cantava lliurement 
a sota d’un cel blau,
claror tot ell i pau,
il•luminat pel sol.

Tan bell n’era l’accent,
que, donant-me un gran consol,
volà el meu pensament
talment com si fos l’au
Més... trist de mi; si sóc esclau!
No puc estendre el vol rossinyol!

I, en veure’m impotent,
arreu voltat pel dol,
he dit amb sentiment:
- ‘Canta si et plau!
Fendeix el cel de llum i pau
que jo t’admiro, rossinyol!’
Agustí Albí

POETA
    La foscor de la boscúria,
a trenc d’alba s’ha trencat,
es sent de lluny la cantúria,
del poeta esperançat.

    Esperança acompassada,
d’un balanceig clar i viu,
que la pensa, ensems daurada,
que al poeta li somriu.

    De poeta que no es doblega,
i ofereix com segell,
del que el cor li batega,
fent de sa pensa, un joiell.

    Segueix poeta el balanceig,
d’unes rimes, no exhaurides,
d’un brill i d’un espurneig,
d’unes penses avui florides.
Josep Malla José

PAL DE PALLER
Aquest és el títol d’una de les últimes sardanes que vam ballar 
amb el Josep López. En Pepe ens va regalar les tardes de dissa-
bte d’aquesta seva última primavera per ensenyar-nos a ballar i a 
comptar sardanes. Alguns ja el coneixíem de feia anys i estàvem 

al cas de la seva bonhomia, d’altres van captar ràpidament el 
seu bon caràcter, la seva amabilitat i el seu generós lliurament 
a qualsevol iniciativa. 
Aquest meravellós regal, la seva coneixença i el seu tracte, és 
un tresor que sempre guardarem amb nosaltres, com tothom 
que el va conèixer, perquè el Pepe, amb el seu somriure sempre 
il•luminant-li la cara, es feia estimar de seguida. Tot Parets et 
trobarà a faltar, Pepe, perquè tu sí que eres com un pal de paller, 
la teva empremta inesborrable ens acompanyarà sempre, com 
la dolça remor d’una sardana. Gràcies!
Unitat de pares i mares del CAU

ANY NOU
    Has sorgit com cant de fada,
al bell punt de mitja nit,
amb canturia d’arribada,
en el moment escollit.

    Has arribat il•luminat,
de nou amb franca delectança,
de nou guany i nou esclat,
pregó de nova esperança.

    Curull sempre de lloances,
poncell d’inquiet brogit,
nou batec en que t’atanses
al bell punt de mitja nit.

    Any nou que se’ns decanti,
a net camí sempre avançant,
lluïssor que s’ageganti
amb precís ritme, altre cant.

    Nou any, de nou asserena’ns,
amb clara llum, i to prudent,
llum diürna, tu emplena’ns 
d’abundor i millora consistent.
Josep Malla i José

“FLORETA SENSE NOM” (fragment)
Quan passege’l camp, m’agrada
-infantívola afició!-
collir floretes silvestres,
com més silvestres millor.
Una trobí, amagadeta
entre’l fullaram del bosc,
tendra, petita, blavosa
com els ulls que’m fan ditxós.
-Quina és aquesta floreta?-
li preguntí a un vell pastor.
me contestà: -Eixa floreta?
Una floreta sens nom.-
A l’escoltar la resposta
quedí trist i consirós,
i d’aquest modo pensava
esguardant la pobra flor:
-Quantes, com ella, oblidades,
desconegudes de tots,
belles floretes de l’ànima,
se mustiguen en el món!

Teodor Llorente Olivares (València 1836-1911) Poema extret d’un 
recull de T. Llorente. Advocat, periodista i escriptor va ser el màxim 
exponent de la Renaixença de la Literatura Valenciana durant la 
segona meitat del segle XIX. El Niu d’Art de Parets li ha dedicat la 
seva trobada del mes de juliol celebrada aquest cop en la incom-
parable Torre Cellers.
Lectura recomanada pel Niu d’Art Poètic.
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FESTA MAJOR

SERGI 
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

La festa i la lectura van de la mà aquest 
estiu a Parets. Música, llibres, il•lusió 
i creativitat ompliran les pàgines de la 
Festa Major. Estic convençut que aques-
ta serà una festa de conte, gairebé com 
la llegenda de la Pedra del Diable, que 
enguany celebra 15 anys de la seva fes-
ta i que s’ha convertit en un autèntic 
emblema local per la seva singularitat.
Si llegiu el programa, veureu que el 
projecte Parets, poble lector omple 
d’imaginació aquesta edició de la fes-
ta. Sens dubte, la lectura és una font 
de coneixement del món que ens en-
volta i també del nostre entorn més im-
mediat. És per això que us convido a 
descobrir cadascuna de les pàgines de 
la nostra Festa Major que gaudeix de 
personalitat pròpia, dins d’un ambient 
de germanor, convivència i de trobada 
de tots els paretans i paretanes. Podeu 
ser-ne espectadors però us recomano 
que hi intervingueu i visqueu la festa en 
primera persona, perquè la millor forma 
de viure-la és ser protagonistes.
Gràcies a la Comissió de Festes i a les 
entitats, tenim molts i bons arguments 
per viure-la intensament, una festa ple-
na d’emocions de principi a fi, des del 
pregó fins al correfoc. Cada capítol està 
ple d’acció, cada pàgina és especial i 
atrau de tal manera que no voldries que 
acabés mai. 
A Parets ens estimem els llibres i vo-
lem enfortir encara més aquesta afició 
lectora per millorar la nostra formació 
personal i accedir al coneixement i a la 
cultura. L’evasió que sovint ens propor-
cionen els llibres l’aprofitarem ara per 
convertir-nos en còmplices d’aquesta 
gran aventura de quatre dies que avui 
comença. La llarga història de la nostra 
Festa és també una herència cultural 
que hem de saber explicar i passar-ne 
el relleu als que ens segueixen.
Som just al pròleg de la Festa i desitjo 
que us ho passeu bé en tots i cadascun 
dels capítols. Feliç Festa Major!

Divendres 22 – Capítol 1 – Bé, ja estem preparats per obrir la primera pàgina del nostre llibre particular, aquell 
que explicarà amb detall el nostre dia a dia durant aquesta Festa Major de 2011. 
Els carrers de la vila ja estan guarnits i nosaltres, equipats amb la samarreta, les monedes, el got i la bandolera, 

ja estem a punt per anar a la Plaça de la Vila a sentir el toc de campanes que anuncia el pregó literari d’enguany. 
A partir d’aquest moment, ja no hi haurà res que ens aturi! Des d’ara mateix i fins passades les 2 de la matinada 

tenim una cita amb les actuacions de la Nit de Teatre al Carrer: malabaristes, pallassos, equilibristes, dansaires, 
acrobàcies de tota mena, performances i fins i tot una fira dels invents formaran part dels espectacles d’enguany. Per descomptat, no 
ens podem perdre la representació de la Festa de la Pedra del Diable, a les 10 de la nit a la Plaça de la Vila. I entremig, un sopar d’allò 
més internacional a la mostra gastronòmica solidària. 
Per finalitzar els Búhos oferiran el seu repertori a l’escenari gran del parc. Ei, vigileu, els personatges dels contes més famosos s’han 
escapat! La Caputxeta, la Blancaneus, Harry Potter... Atrapeu-los i feu-vos la foto amb ells. Si n’aconsegueixes 7 imatges pots guanyar 
importants premis. Ja ho saps, busca’ls, troba’ls i... Lluííís! 
Ara sí, bona nit. Agafeu el bus gratuït i cap a casa. Descanseu força que demà ens esperen moltes novetats...

Mou-te en busGuarneix
 el carr

er

La imatge de la festa

Quatre dies, una sola història 

Equip
a’t
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ESPECIAL FESTA MAJOR

Dissabte 23 – Capítol 2 – Aixequeu-vos i 
fora mandra, que ja canta el gall! La Colla 
de Gegants, Bestiari i Grallers de 
Parets ens desperta al so de 
la musica més matinera. 
Apa, a vestir-se, que cal 
seguir la cercavila en-
capçalada pel Marcel 
i l’Elisenda i acompan-
yada per la comitiva 
d’autoritats. Però heu 
d’anar en compte, perquè 
els diables intenten assaltar 
les botigues amb la pitjor de les 
intencions! I ja a la tarda, grans i petits 
no podem faltar a la festa de l’escuma, 
així estarem ben fresquets per veure 
l’enfrontament de les colles del Pla i el Se-
rradal, que lluitaran per fer-se amb el premi 
de les proves de la gimcana. Els nostres 
esportistes més agosarats podran córrer la 
IV Milla Popular de Festa Major per arribar 
veloçment al millor descans que es pot de-
manar: el concert a càrrec de l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal, que tindrà lloc a 
la Plaça de la Vila. Desprès, a sopar a la 
Mostra Gastronòmica! I mentre esperem 
el concert de les joves Vanilas i el Ball de 
Festa Major podem gaudir de l’exhibició de 
steps, acrobàcies i kick power. Ara, a ballar 
amb el rock dels Apache, a veure els balls 
de saló a la plaça, a escoltar el reggae / 
Dance Hall de Roe Delgado i a divertir-nos 
d’allò més amb la gresca musical de DJ Al-
berto Sánchez. Uix! Però si són les tantes 
de la matinada! Demà més.
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ESPECIAL FESTA MAJOR

Diumenge 24 – Capítol 3 – Qui ha dit que 
els diumenges són per descansar? No us 
ho penseu. Apa, que se’ns ha girat feina! 
Al matí, el barri de l’Eixample estarà ocupat 
pels nostres entranyables gegants, mentre 
que al carrer de Sant Antoni ja està tot a 
punt per la VI Baixada de Carretons. Co-
rreu, no us ho perdeu, mireu quina fila fan! 
Migdia: temps de relaxament. Bona músi-
ca, escopinyes, seitons, olives i... vermut, 
és clar, ofert per la Comissió de Festes. Tot 
plegat al Concert Vermut a La Linera, amb 
el cantant togolès Aaron Lordson. 
Ja a la tarda, després d’una bona migdia-
da, els petits de la casa tenen el seu propi 
espectacle de pirates a la Plaça de la Vila. 
Ara, tots plegats ens acostarem al carrer 
Major per veure la Rampa, la nova prova 

dels integrants de Fes-tuka. 
Els que ho preferiu també podreu 

escoltar i ballar sardanes a la 
Plaça. No digueu que a la nos-
tra festa no hi ha ofertes de 
tota mena, oi? 
Va, no badeu, que s’acaben el 
tiquets de la mostra i cal tenir 

la panxa ben plena per aguantar 
tota una nit farcida d’activitats: el 

correfoc dels diablets, l’espectacle de 
Festa Major, amb la Mayte Carreras i el 
Jordi LP o l’esperat concert de la Cimarrón.
Com esteu, en voleu més? Doncs prepa-
reu-vos per escoltar i ballar les versions 
dels Jam In, el grup escollit pels paretants 
i les paretanes dintre del procés participa-
tiu FestaMajor.com la vols.

Dilluns 25 – Capítol 4 – Qui ho havia de 
dir? Lletra a lletra i full per full hem arribat 
a l’últim capítol del nostre llibre de Festa 
Major particular. Estem quasibé al final de 
la història i ens queden ganes d’escriure’n 
moltes més. Avui hem dormit fins tard i 
estem relaxats i a punt per acompanyar 
els nens i nenes vinguts d’arreu al Linera 
Parc, on trobarem jocs, música i diferents 
tallers solidaris a càrrec de les entitats lo-
cals. Tots aquells que vulgueu saber quina 
és la colla guanyadora de les 
batalles entre el Pla i el 
Serradal haureu d’anar 
al Pavelló, on es decidi-
ran els vencedors per 
mitjà d’un joc molt 
especial. Més tard, 
l’Orquestra Marave-
lla ens delectarà amb 
el tradicional concert de 
gala. Aquest vespre ja po-
deu protegir-vos bé si voleu participar al 
Correfoc, que ens durà fins al carrer de la 
Fàbrica on decidirem si anem cap a la Line-
ra a escoltar els divertits Hotel Cochambre 
o cap a la Plaça de la Vila on començarà el 
ball de fi de festa. La nit acabarà amb la 
música a càrrec del DJ Àngel Jordà. 
Bé, això és tot. Aquest any ens ho hem 
passat d’allò més bé! En fi, recordeu viure 
la festa intensament, però amb responsa-
bilitat i, sobretot, no oblideu aprofitar qual-
sevol moment per ser feliços! I vet aquí un 
gos, vet aquí un gat, la Festa Major s’ha 
acabat!
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ACTUALITAT

Els comerciants opinen
Què els sembla la nova illa de vianants 
del carrer Major? Pensen que ajudarà 
a la dinamització comercial de la zona? 

Pep Miró
Joieria 

Miró

Jo ho trobo molt bé, estem notant un 
increment important de gent que ve a a 
passejar per aquesta zona, que abans 
no hi era. Tot i que hi ha molts comerços 
tancats, esperem que aquest canvi faci 
que la gent s’animi a obrir negocis. A 
la gent li agrada aquesta nova zona de 
vianants.

Com a vianant m’agrada molt, però com 
a botiguer estic perdent molts clients, 
per la poca accessibilitat. El carrer s’ha-
via de tallar dos mesos i ja en portem 
cinc. Tinc esperances que les millores 
ajudin al comerç. Les opinions dels cli-
ents són molt diverses, n’hi ha de bo-
nes i de dolentes.

És un canvi molt positiu, li dóna vida al 
poble. Hi ha molt moviment de persones 
que venen a passejar amb els seus fills 
i ha fet del centre del poble un punt de 
trobada. Esperem que la gent s’animi a 
muntar negocis aquí. Als meus clients 
els hi agrada molt el canvi.

És fantàstic el canvi que ha fet el carrer 
Major. Tota la zona ha quedat molt bo-
nica. Jo tinc esperances que això animi 
una mica el comerç al Barri Antic. La 
gent comenta que aquestes obres li 
han donat vida al carrer Major i al barri 
en general.

Ha quedat molt bé, però els botiguers 
volem veure les obres acabades total-
ment. Encara trobem molts paranys que 
no la fan del tot accessible. 
Tinc dubtes si aquestes reformes dina-
mitzaran el comerç, quedem molt pocs. 

Pere Comas
Restaurant
El Jardí

Maria Gorina
Estanc
Gorina

Manuel Galera
Bar 

La Plaça

Isabel Farrés
Papereria
Farrés

Èxit de públic a la nova edició de la botiga al carrer
Prop d’una vintena d’establiments comercials de Parets van 
instal•lar els seus estands a la Plaça de la Vila per oferir 
una nova edició de “La botiga al carrer” que, per evitar la 
xafogor de l’estiu, enguany va celebrar-se entre les 18 i les 
00 hores. Per amenitzar la tarda, les botigues paretanes 
van organitzar tot un grapat d’activitats, com ara castells 
inflables per als menuts, un tast de menjars en petit format 
a preus populars, oferts per bars i restaurants de la vila, 
un tast de rom cremat o un taller i exhibició a càrrec de 
l’Associació de Balls de Saló de Parets.
La jornada, organitzada per l’Associació de Comerciants del 
Barri Antic de Parets amb la col•laboració de l’Associació 
de Comerciants de l’Eixample de Parets (ACEP) i el Servei 
de Comerç de l’Ajuntament de Paret, va assolir un gran èxit 
de participació. Durant la tarda, centenars de persones van 
passejar per la Plaça de la Vila per admirar les parades de 
venda i gaudir dels actes programats.

Amb aquesta activitat, els comerciants de la vila volen establir i consolidar activitats amb l’objectiu de promoure el comerç local de 
proximitat i, alhora, posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes productes de consum a preus assequibles.

Dinamitzar el comerç i potenciar els espais de relació ciutadana, 
objectius principals del Pla de Millora del Barri Antic

La Plaça de la Vila i el seu entorn lluei-
xen nova fesomia. En el marc del Pla de 
Millora del Barri Antic s’han dut a terme 
diverses actuacions de reurbanització que 
han transformat aquest espai en una zona 
de prioritat per al vianant.  
Durant aquesta setmana s’han ultimat les 
darreres accions incloses en la reurbanit-
zació del carrer Sant Antoni, i des del 20 
de juliol, el carrer ja està obert al trànsit. 
També s’ha obert al trànsit el carrer Joa-
quim Guasch i el carrer Major. 
Aquest últim es constitueix com a illa de 
vianants i zona de prioritat invertida, és 
a dir, que dóna preferència al vianant per 
davant del trànsit roda. 
De dilluns a divendres hi poden passar ve-
hicles a una velocitat màxima de 10 km/h. 
Durant el cap de setmana, el carrer es ta-

lla completament al trànsit rodat.

Finalitzen les obres del c/Sant Antoni
La intervenció del darrer tram del carrer 
Sant Antoni, en el tram comprès entre 
l’avinguda Catalunya i el carrer La Fàbri-
ca, han consistit en l’arranjament de les 
voreres, amb una major qualitat dels 
materials d’urbanització, la renovació de 
l’enllumenat fent una aposta per l’estalvi 
energètic, un reforçament dels sistemes 
de recollida d’aigües pluvials i l’adequació 
de les escales que donen accés al carrer 
Raval i de tot l’entorn. L’actuació de reur-
banització i millora del carrer Sant Antoni 
ha prioritzat la dotació d’espais per als 
vianants amb voreres molt més amples, 
accessibles i còmodes, amb eliminació de 
barreres arquitectòniques. Les obres han 

estat finançades a través del Pla Unificat 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i 
els fons FEDER. 

Dinamització del comerç
El Barri Antic es concep com un espai en 
què el vianant sigui prioritari, un espai amb 
gran llegat històric, ple d’identitat, que vol 
fer d’aixopluc de nous centres de relació, 
de zonesde passeig, d’una activitat comer-
cial més dinàmica i activa. 
És sota aquests conceptes que s’ha plan-
tejat el Pla de millora del Barri Antic i el 
Raval, un projecte de transformació que 
s’està executant per fases. La darrera 
correspon al Raval, que es desenvoluparà 
coindicint amb la concessió de subvenció 
del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis) per 
a 2012.

Ja han finalitzat les obres del carrer Sant Antoni.

 La via ja està oberta al trànsit.

El carrer Major es converteix en illa de vianants i es 

tanca al trànsit durant el cap de setmana.
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ACTUALITAT

Si s’acompleixen els terminis previstos, 
l’1 de desembre podria entrar en funcio-
nament la Residència i centre de dia per 
a la gent gran de Parets del Vallès. Així 
ho ha manifestat l’alcalde, Sergi Mingo-
te, després del compromís adoptat per la 
Generalitat de Catalunya per al concert de 
places de residència. 
Aquest acord ha sorgit arran d’una reunió 
mantinguda aquesta setmana entre la sub-
directora de l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials (ICASS), Carme Millán, 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i la re-
gidora de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Parets, Susanna Villa i s’està a l’espera 
de la comunicació oficial del compromís 
per part de l’ICASS.
El centre assistencial entrarà amb funci-

La Residència i centre de dia entrarà 
en funcionament el mes de desembre

Nova Oficina de registre, més 
i millor servei a la ciutadania
L’Ajuntament de Parets del Vallès és un del 
87 consistoris de tot Catalunya que s’ha 
adherit al Conveni marc entre l’Administra-
ció de l’Estat i l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya per a la implantació 
d’un model integrat d’atenció al ciutadà en 
l’àmbit territorial de Catalunya. 
Aquest nou servei suposa per als ciuta-
dans la possibilitat d’utilitzar qualsevol 
de les Oficines de Registre de Documents 
dels ens intervinents (Ajuntaments adhe-
rits, Consells Comarcals, Generalitat de 
Catalunya o Administració de l’Estat) amb 
el mateix valor jurídic que si ho fes direc-
tament a l’administració a qui correspon el 
tràmit. Així doncs, la data de presentació 
al registre de l’Ajuntament de Parets serà 
vàlida a efecte de terminis, evitant despla-
çaments i la conseqüent pèrdua de temps. 
A l’Ajuntament de Parets, el servei de re-
gistre de documents es realitza a les Ofi-
cines d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicades 
a  la Plaça de la Vila, 1 i Pedra del Diable, 
7. Podeu consultar l’horari i dies hàbils a: 
https://www.parets.cat/seu_electronica/
informacio-de-la-seu/horaris-del-registre-d-
entrada-i-sortida-de-documents.
El passat 30 de juny, el Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant Resolució PRE/1575/2011 va 
donar publicitat a l’adhesió dels diversos 
municipis, que es pot consultar a través de 
l’adreça: http://www20.gencat.cat/portal/
site/Departament-de-la-Presidencia.
Aquesta és una mesura que se suma a 
d’altres que està desenvolupant actual-
ment l’Ajuntament en l’àmbit de les noves 
tecnologies i l’administració electrònica i 
que properament s’aniran implantant, amb 
l’objectiu de simplificar processos, millorar 
l’eficiència i l’eficàcia i apropar l’adminis-
tració a la ciutadania. 

En la reunió mantinguda amb representants de l’Ajuntament, la Generalitat 
adopta el compromís de concertar places per aquest any 2011

onament amb 60 places de residència i 
40 de centre de dia, de les quals 48 de 
residència i 24 de centre de dia seran 
concertades per part de la Generalitat. La 
resta, tot i no estar subvencionades pel 
govern autonòmic, per voluntat expressa 
de l’Ajuntament es posaran a disposició 
dels sol•licitants amb els mateixos preus 
públics, que segons el grau de dependèn-
cia oscil•len entre 1385 i 1869 euros.
En tots els casos es donarà prioritat als 
sol•licitants del municipi per a cobrir les 
places. D’altra banda, els llocs de treball 
que es generin per a la prestació del ser-
veis propis del centre seran gestionats pel 
Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) 
per fomentar l’ocupació de persones atu-
rades del municipi. 

El primer Ple de l’Ajuntament 
aprova carteres i retribucions

Ja s’han celebrat dues sessions plenàries 
d’aquesta nova legislatura 2011-2015. El 
primer ple va es va donar compte dels no-
menaments dels membres de la Junta de 
Govern i l’assignació de les atribucions de 
la mateixa, el nomenament dels tinents 
d’alcalde, l’establiment de l’organització 
política i la constitució dels grups muni-
cipals i portaveus. Alhora, es va portar 
a aprovació el règim de sessions del Ple 
municipal, la creació i la composició de 
la Comissió Especial de Comptes, la com-
posició de les diverses comissions infor-
matives, el nomenament de representants 
de la corporació en òrgans col•legiats i 
l’establiment de règim de dedicació, retri-
bucions i indemnitzacions dels membres 
de la corporació així com l’assignació de la 
dotació econòmica dels grups municipals. 

Assignacions econòmiques 
Durant el ple es va aprovar l’establiment 
de règim de dedicació, retribucions i in-
demnitzacions dels membres de la corpo-
ració així com l’assignació de la dotació 
econòmica dels grups municipals. L’import 
total de les retribucions de càrrecs electes 
disminueix respecte de la legislatura un 
13% pel que fa a l’assignació als regidors 
que formen part de l’equip de govern (que 
passen d’11 de la legislatura anterior als 
7 actuals) i s’incrementa l’assignació total 
corresponent als regidors a l’oposició per 
la major representació en aquesta legis-
latura. Les retribucions de l’alcalde i els 
regidors alliberats es mantenen congela-
des respecte l’any 2007 i se li aplica la 
reducció del 8% del Reial Decret i les de la 
resta de membres sense dedicació també 
es mantenen congelades amb la reducció 
del 5%.
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Els paretans José Luis López, Aida Medina 
i Natàlia Pallarès han estat els tres gua-
nyadors del concurs de fotografia Parets 
Connecta. Laura Pallarès i Alfonso Callejas 
són els dos joves guardonats amb el premi 
al millor projecte audiovisual. 
El lliurament de premis, a càrrec de l’alcal-
de Sergi Mingote i el regidor de Noves Tec-
nologies i Innovació, Miguel Ángel Granado, 
va tenir lloc el 13 de juliol, amb l’assistèn-
cia dels participants al certamen.
Els guardonats en l’apartat fotografia van 
rebre una càmera fotogràfica digital i en 
l’àmbit audiovisual, el premi ha consistit en 
la dotació econòmica de 1.000 euros que 
permetrà poder convertir en format audio-
visual el guió presentat, que contraposa la 
història i el patrimoni de Parets amb la im-
plantació de les noves tecnologies, deixant 
constància de la convivència entre història 

Parets connecta premia la visió 
creativa de les noves tecnologies

i progrés. Amb el concurs de fotografia i 
audiovisual Parets connecta, es pretenia 
potenciar l’ús de les noves tecnologies i la 
relació a través de les xarxes socials entre 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes de Parets. 
Tots els documents gràfics recollits, tant 
fotografies com audiovisual, formaran part 
dels canals municipals de Flickr i Youtube.

Aposta per les noves tecnologies
El projecte Parets connecta, finançat ín-
tegrament per Localret i la Generalitat de 
Catalunya, va néixer com una prova pilot 
inclosa en el Pla Director Participatiu de la 
Societat del Coneixement que desenvolupa 
l’Ajuntament de Parets.
Aquest pla pretén donar resposta a les 
necessitats futures del municipi en l’àm-
bit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC).

Les millors fotografies  
de Parets, poble lector  

Nous cursos de formació 
per a persones aturades 

Les fotografies “Lectura a l’estació”, de 
Miquel Raya, en format digital i “Lletres” 
de Jordi Calmet, en analògic, han estat 
les imatges guardonades amb el primer 
premi al 32è Concurs de fotografia de 
la Festa Major d’Estiu de Parets, cadas-
cuna en la seva categoria corresponent. 
Enguany, el certamen ha registrat 37 
participants, 22 de les quals són veïns 
i veïnes de Parets. La temàtica del con-
curs ha girat al voltant del projecte de 
vila ‘Parets, poble lector’ i, per aquest 
motiu, les instantànies presentades a 
havien de mostrar imatges d’activitats 
programades amb motiu del projecte 
amb el mateix nom: persones llegint 
en espais públics, elements del carrer 
que puguin ser llegits, carrers dedicats 
a escriptors i escriptores o qualsevol 
al•legoria a la lectura.

Més de 300 escolars van ser els convidats d’excepció de la festa de cloenda del programa 
de ràdio Rap107.edu, de l’emissora municipal RAP107, i de l’espai televisiu Xerrameques, 
del canal digital de televisió Vallès Visió. L’espai Rap107.edu va néixer el setembre de 
2008 com una de les accions incloses dins del Projecte Educatiu de Parets (PEP).
L’acte va comptar amb les actuacions de grups instrumentals de l’Escola Municipal de 
Música de Parets del Vallès, de l’escola de ball Elite Dance o de recitals poètics a càrrec 
del grup Aiguaneix de Poetes, entre d’altres. Durant el matí també va tenir lloc simulacions 
dels programes de ràdio i televisió realitzat pels nens i nenes dels diversos municipis 
participants. Durant la festa de cloenda també es van repartir centenars de premis cedits 
pels comerços de Parets. L’espai Rap107.edu va néixer el setembre de 2008 com una de 
les accions incloses dins del Projecte Educatiu de Parets (PEP). L’emissió del programa 
es pot veure íntegrament al web vallesvisio.cat. 

Festa de Cloenda de Rap107.edu i Xerrameques

Breus

Es presenta a Parets la nova 
revista cultural ‘Vallesos’

Miguel Angel Granado i Sergi Mingote amb els guanyadors dels premis ‘Parets connecta’.

El proper dilluns 25 de juliol, a les 20 
h, a la Plaça de la Vila, coincidint amb 
la Festa Major d’Estiu, tindrà lloc a la 
Plaça de la Vila la presentació de la 
nova revista cultural Vallesos. 
Vallesos és una revista-llibre que pre-
senta de forma divulgativa el patrimoni 
cultural, històric, etnològic i natural del 
Vallès. La publicació s’estrena amb un 
reportatge sobre el Ball de Gitanes i al-
tres danses vives, i mostra patrimonis 
com el menhir de Mollet o el marquet 
de les roques de Sant Llorenç Savall 
,entre d’altres.
Ramon Parellada, de la Fonda Europa de 
Granollers, és l’entrevistat central del 
primer número. També s’hi presenten 
perfils dedicats als escriptors Ramon 
Folch i Camarasa i Marta Pessarrodona, 
l’artista Agustí Puig i el bibliotecari pa-
retà Josep Salvia que serà homenatjat 
durant l’acte. La nova revista, de perio-
dicitat inicialment semestral, pretén que 
el lector descobreixi l’ànima del Vallès, 
mostrant-ne el seu ric patrimoni. 
Impulsat per l’editora Gent i Terra SL, 
amb el periodista Vicenç Relats com a 
director i el filòleg Ramon Vilageliu com 
a editor, el primer número va sortir al 
carrer el passat 24 de maig, amb una 
tirada de 4.000 exemplars. A Parets es 
pot adquirir al Quiosc Paquita, a la lli-
breria La Guineu i a la llibreria l’Elefant 
així com a les principals llibreries del Va-
llès, per subscripció i en altres punts de 
venda dels setanta municipis vallesans.

Breus

Curs del nivell superior de 
català, nivell D, a Parets 

José Luis López, Aida Medina i Natàlia Pallarès guanyen el concurs de fotografia Parets 
Connecta. Laura Pallarès i Alfonso Callejas s’emporten el premi al millor audiovisual.El Servei Local d’Ocupació de Parets, 

SLOP, ha programat per aquest proper 
semestre nous curs de formació en ma-
tèria d’ofimàtica, que es duran a terme 
a l’equipament de Cal Jardiner, i un curs 
de carretoner en tres nivells, avançat, 
inicial i retràctil. Pel que fa al curs 
d’ofimàtica, es podrà escollir entre un 
nivell elemental de 30 hores i un nivell 
avançat de 60 hores de durada. Ambdós 
cursos estan adreçats únicament a per-
sones aturades del municipi.
Entre el mesos de gener a juny, més 
de 300 paretans i paretanes han re-
but la formació programada pel Servei 
Local d’Ocupació: 160 en l’àmbit de la 
manipulació d’aliments, 120 en els di-
ferents nivells de carretoner, 56 al vol-
tant de les noves tecnologies i, recen-
tment, s’han lliurat 15 dels 30 diplomes 
d’instal•lador electricista d’edificis.
Així mateix, una quinzena de joves pa-
retans, han estat inclosos al programa 
Suma’t, subvencionat per la Generalitat 
de Catalunya i adreçat a joves d’entre 
18 i 24 anys. 
Els principals objectius del Programa 
Suma’t són augmentar l’ocupabilitat de 
les persones joves que busquen feina, 
estimular la formació i l’aprenentatge 
de les persones que han abandonat 
el sistema educatiu prematurament i 
acompanyar i estimular el desenvolu-
pament de les competències bàsiques 
i tècniques necessàries per a la seva 
inserció laboral. Suma’t és un progra-
ma innovador que combina les accions 
d’orientació, de formació i d’adquisició 
d’experiència professional en empreses 
amb l’objectiu de millorar la qualificació 
professional de les persones joves des-
ocupades i facilitar la seva inserció labo-
ral a les empreses.

El proper curs 2011-2012, l’Oficina de 
Català de Parets del Vallès té previst im-
partir, per primer cop a la nostra pobla-
ció, un curs del nivell superior de català 
(nivell D). Aquest curs se suma a l’oferta 
habitual de l’Oficina i està previst que 
s’imparteixi els dissabtes de 9 a 13 h.
Per cursar el nivell superior cal acreditar 
el nivell C o equivalent. En cas contrari, 
cal fer una prova de col·locació.
Aquesta formació específica pot resul-
tar especialment útil per al professorat 
de primària i secundària, policies locals, 
bombers, mossos d’esquadra, tècnics 
superiors de qualsevol administració 
pública o persones que tinguin el nivell 
C i que, per la raó que sigui, utilitzin la 
llengua com a usuaris avançats. 
Per a més informació cal adreçar-se a 
l’Oficina de Català de Parets del Vallès, 
al Centre Cultural Can Rajoler, carrer Tra-
vessera, 1, o al telèfon 93 573 98 00.

ACTUALITAT / CULTURA
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PUBLICITAT
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ESPECIAL JORNADES ELS NOSTRES AVIS

Les XXII Jornades Els Nostres Avis han arribat a la seva fi. Com cada any, la nostra gent gran ens ha demostrat que continua plena d’energia, de creativitat i de ganes de passar-s’ho 
bé. La primera de les activitats va tenir lloc amb la inauguració de la mostra de treballs realitzats pels alumnes dels tallers dels tres casals municipals. A l’exposició, es van poder 
veure exemples de diverses disciplines com ara pintura, tall i confecció, ganxet, punt de creu o estampació de roba. Els actes van continuar durant tota la setmana amb playbacks, 
una caminada pel Parc Natural del Cadí-Moixeró, una exhibició de country, un recital poètic, havaneres, bingo i actuacions de gimnàstica o ball, entre molts d’altres.
Durant les jornades, la Junta del Casal de Ca n’Oms va voler retre un homenatge al que fou l’alcalde de Parets del Vallès durant més de 20 anys, Joan Seguer, i va obsequiar-lo 
amb una placa que reconeix el seu esforç i dedicació a la gent gran de la vila. 
Enguany, les activitats com la trobada de puntaires o les sardanes es van traslladar a l’entorn del Parc la Linera. Aquesta nova ubicació va resultar un gran èxit i probablement es 
repetirà en les properes edicions. Durant el matí de dissabte, més de 200 puntaires van demostrar el seu art en la filigrana de les puntes sota la mirada atenta de joves i infants. 
Finalment, diumenge va tenir lloc al Pavelló d’Esports la cloenda de les jornades amb prop de 450 assistents. Durant el dinar, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote i la Regidora de 
Gent Gran, Susanna Villa, van fer el lliurament de trofeus als guanyadors dels campionats celebrats amb motiu de les jornades.

XXII Jornades Els Nostres Avis: imatges per al record
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ESPORTS

Guardonats
millors esportistes 
de la temporada 

2010-2011 Emma Loughman
benjamí femení
Club Atletisme

Manel Chacón
prebenj. masculí

Club Natació Parets

Lia Jordi
prebenj. femení

Club Natació Parets

Enric Encinas
aleví masculí

Club Handbol Parets

Paula Muñoz
cadet femení

Club Patí Parets

Roger Subirón
infantil masculí
Club Atletisme

Sílvia Rodríguez
infantil femení

Club Patí Parets

Pau Garcia
benjamí masculí
Club Patí Parets

Irene Novell
aleví femení

Club Bàsquet Parets

Joshua Tormo
juvenil masculí

Club Futbol Parets

Salvador Corbera
veterà masculí
Club Atletisme

Tomàs Gámez
sènior masculí

Centre Excursionista

M. Isabel Pozo
sènior femení

Club Act. Muntanya

Adrià Martínez
cadet masculí

Club Natació Parets

Maria Gorina
juvenil femení

Club Bàsquet Parets

Joshua Tormo, Maria Gorina i tres equips paretans
premiats durant la XII edició de la Nit de l’Esport de Parets 
El porter de l’equip juvenil A del CF Parets, Joshua Tormos, 
i la jugadora de l’equip júnior femení del Bàsquet Parets, 
Maria Gorina, han estat escollits com a millors esportistes 
de Parets del Vallès de la temporada 2010-2011. L’elecció 
va tenir lloc el passat 2 de juliol en el marc de la 12a Nit 
de l’Esport celebrada al Pavelló Municipal d’esports amb 
l’assistència d’unes 370 persones.

Tres clubs guardonats
Enguany el jurat va decidir ampliar fins a tres el nombre 
d’equips premiats que van ser: el Sènior Femení A del Bàs-
quet Parets –que ha pujat a la 1a Catalana– el Juvenil A del 
CF Parets –que ha assolit l’ascens a Preferent– i el Sènior 
A del Tennis Taula Parets, que ha pujat a la 1a Estatal.
Joshua Tormos ha estat el porter menys golejat de la lliga 
de 1a divisió juvenil grup 7. Amb ell sota els pals el CF 
Parets, dirigit per Antonio Rodríguez, ha encaixat 29 gols 
en 30 jornades de campionat. Per primer cop a la història, 
els paretans han quedat primers i han assolit l’ascens a 
Preferent. Maria Gorina ha estat considerada com la millor 
base de la categoria júnior, amb una mitjana de 36 minuts 
per partit, 14 punts i 5 assistències. També ha format part 
de l’equip Sènior Femení A, que ha quedat campió de la 2a 
Catalana grup 2 i que ha assolit l’ascens a 1a.

Altres reconeixements
Dos esportistes destacats van rebre un reconeixement du-
rant la festa. Així César Córdoba, actual campió del Món de kick-boxing, va ser un dels convidats de la vetllada. Córdoba, de 30 anys, en fa 15 que practica aquest esport. L’endemà 
de participar a la Nit de l’Esport de Parets va debutar en competicions professionals de boxa. Conegut com “El Cazador” va omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona, l’octubre del 
2010, en un combat.
El ciclista de l’AC Parets Rafael Tibau també va ser reconegut pels resultats obtinguts. Tibau, que participarà al Mundial de bike trial a Txèquia, en categoria elit, a partir del 24 de 
juliol, ha estat campió per equips, 5è individual al Mundial Júnior i primer classificat a l’Europeu.

Premi especial per al foment en els valors esportius
Enguany el premi al foment dels valors en l’esport se’l va endur el monitor de l’Associació Paretana d’escacs Joaquín Fernández Amigo, que ha estat més de 20 anys dedicat a l’ense-
nyament dels escacs tant al CEIP Pompeu Fabra, com al Club Escacs Parets i també a la Paretana. Com educador, ha fet estudis que relacionen l’ensenyament de les matemàtiques 
amb els escacs i ha publicat articles en moltes revistes especialitzades.
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ESPORTS

Parets acull el campionat 
provincial de patinatge artístic

Breus Breus

Tres integrants del Club Patí Parets 
s’han classificat per al Campionat de 
Catalunya en les categories benjamí 
i aleví. En la final de Barcelona, cele-
brada al Pavelló de Parets el 9 i 10 de 
juliol, Pau Garcia i Mercè Garcia van 
aconseguir el 1r lloc en benjamí men-
tre que Berta Sans va quedar 7a en 
alevins. Gràcies als resultats tots 3 
aniran a la final catalana. S’han que-
dat a les portes del català: Xènia Mar-
tínez (10a) i Gemma Martínez (11a).

L’Ajuntament de Parets ha ofert recepcions institucionals, al llarg de les darreres setmanes, 
als equips del CF Parets i del Tennis Taula Parets, que recentment han pujat de categoria. 
Així el 29 de juny eren rebuts els jugadors de l’equip juvenil “A” -entrenat per Antonio Rodrí-
guez- que ha assolit l’ascens a Preferent, després de quedar campió de la 1a divisió grup 7è.
Posteriorment, el 5 de juliol la plantilla del sènior “A” del Tennis Taula Parets va ser rebuda 
després que hagin confirmat l’ascens a la 1a estatal, categoria on ja havien militat temps 
enrere. A les dues recepcions van assistir l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor 
d’esports, Dídac Cayuela, i altres representants dels grups municipals. Tots dos equips van 
rebre un reconeixement durant la darrera Nit de l’esport. 

L’esportista paretà Carles Cremades 
Ferré ha obtingut la segona posició en 
el Torneig Internacional de Wushu ce-
lebrat a Madrid. El jove, de 18 anys, 
forma part de la Federació Catalana de 
Judo i al llarg de la temporada ha que-
dat 1r al Campionat de Catalunya júnior 
i 2n de l’Estatal.
Carles Cremades practica aquesta mo-
dalitat esportiva des que tenia 3 anys i 
s’entrena habitualment al Gimnàs Siu-
lam de Barcelona, sota la direcció del 
seu pare i també entrenador.

La Penya Andalusista-Petit Galera ha gua-
nyat per primera vegada les 24 h de fut-
bol sala de Parets. El torneig, celebrat el 
passat cap de setmana i organitzat per 
la secció local de CDC, arribava enguany 
a la 27a edició. Dels 16 equips que es 
disputaven el trofeu van arribar a la final 
la Penya i el Bar 83, que va ser derrotat a 
la tanda de penals. El partit va cloure amb 
el resultat 1-1, la Penya es va avançar en 
el marcador amb un gol d’Alejandro Huer-
tas però ben avançat el segon temps el 
Bar 83 va empatar gràcies a una diana de 
Jaume González. Després de la pròrroga, 
que no va desfer l’empat, es va arribar als 
penals. La jugada clau que va decidir el 
títol va ser el llançament del jugador del 

La final del torneig, davant el Bar 83, es va decidir a la tanda de penals 
després que el partit acabés amb el resultat d’empat a un

Carles Cremades, 2n al Torneig 
Internacional de Wushu

Bar 83 Joan Francesc Muñiz que va aturar 
el porter de la Penya, Fran Sebastián. Els 
andalusistes es van desfer en semifinals 
del Wursi per un apretat 4-3 mentre que 
Bar 83 va derrotar per 3.1 el Pista Team. 
Al final, la tercera posició de les 24 hores 
va ser pel Wursi que va assolir la plaça en 
la tanda de penals. El jugador més goleja-
dor de la competició va ser Jordi Campoy 
(Wursi), el porter menys golejat Ivan Martín 
(Wursi), l’equip més esportiu el Bar 83, 
l’afició més engrescadora els Tremedus i 
The Wonders-Galeria 85. El trofeu al juga-
dor més jove se’l va endur Edgar Calcual 
(Sporting Carajillo) i el jugador més veterà 
Luis Andrés Ochoa, de l’Estació de Servei 
Palau-Milènium.

Recepció oficial als equips de  futbol i 
tennis taula que han assolit l’ascens

L’atleta paretana, que pertany al CA Mo-
llet, ha ampliat el seu palmarès amb 
la consecució del campionat d’Espanya 
cadet en la modalitat de 100 metres 
llisos, disputat a Castelló de la Plana, 
a final de juny. 
Ingrid Andrés Bocanegra que va fer 
un temps de 12.24, es va quedar a 
una centèsima del seu rècord perso-
nal. L’atleta afegeix aquest títol al del 
campionat de Catalunya obtingut dies 
abans.

La Penya Andalusista-Petit Galera 
s’emporta les 24 hores de futbol sala

El nedador paralímpic paretà va repetir 
la medalla d’or en la final del Campionat 
d’Europa de natació adaptada que es 
va fer a començament de juliol a Berlín 
(Alemanya). En 50 metres braça, Luque 
va quedar 1r anb un temps de 50’’53. 
A més, l’esportista del CN Parets, va 
quedar 2n en 150 m estils.

En un partit que es va jugar davant 
l’amenaça de forta pluja, a jutjar per 
la quantitat de llamps i trons que van 
caure, el Wursi va derrotar en la final 
del torneig de futbol 7 del CF Parets a 
l’Aluminis Segura (6-4). 
El partit el van encarrilar molt còmo-
dament amb un 3-0 però l’experiència 
dels jugadors de l’Aluminis va fer que 
el partit fos molt més renyit.
Jaume Serra (2), Jordi, Joan, Marc i 
David, van marcar pel Wursi, mentre 
que Miguel Jiménez (2) i Javi del Moral 
(2) van anotar pels Aluminis. El 3r lloc 
del torneig va ser pel Bar la Plaça que 
va derrotar 5-3 l’Instalaciones Imme.
Per part de la Plaça van marcar Xavi 
Palacio (2), Gorgo, Pablo i Arnau, i per 
part d’Imme: Viriato, Miguel Angel i 
Ayoub. A l’entrega de trofeus va assis-
tir el regidor d’esports de l’Ajuntament 
de Parets, Dídac Cayuela.

El Wursi guanya el torneig 
de futbol d’estiu de Parets

La selecció francesa va ser la guanyado-
ra del Torneig internacional de categoria 
juvenil disputat el cap de setmana del 
2 i 3 de juliol a les pistes de petanca 
municipals de Parets.
Els francesos van ser els millors a la 
final que van disputar davant la selec-
ció valenciana. Fins a 6 equips del país 
veí es van desplaçar per participar en la 
competició organitzada pel club presidit 
per Antoni Blanque. A darrera hora, no 
va assistir la selecció de Tunísia però 
sí que ho van fer els holandesos i els 
representants de França.

França domina el torneig 
internacional de petanca

Ingrid Andrés, novament 
campiona d’Espanya de pista

Miquel Luque torna a quedar 
campió d’Europa en 50 braça

Jaume Jiménez, subcampió 
català infantil de natació

El nedador que pertany al CN Saba-
dell ha quedat 2n en 200 lliures, 2n 
en 100 m, 4t en 200 papallona, 8è 
en 100 esquena de la final catalana 
infantil d’estiu celebrada a Lleida del 
7 al 10 de juliol. Per equips va ser 1r 
en 4X100 lliures, 4X100 estils i 4X200 
lliures. Per part del CN Parets, Cèlia Ro-
dríguez, va ser 14a en 100 papallona i 
Adrià Martínez 16è en 200  papallona. 
Tots dos nedadors participaran a l’Es-
tatal que es farà l’agost a Valladolid. 
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GRUPS MUNICIPALS

Ara calen pactes

per governar

Comença una nova legislatura municipal marca-
da per novetats importants. La més destacada 
és el fet de que cap partit ha assolit la majoria 
absoluta i per tant per governar calen pactes. 
El partit socialista ha tingut 2333 vots, mentre 
que els altres partits, avui a l’oposició, sumem 
3819 vots, és a dir molts més. Només els dos 
primers partits de l’oposició, nosaltres i CiU su-
mem més vots que el partit socialista que en té 
2640. Aquestes dades són per reflexionar i per 
interpretar de la millor manera possible el que 
els votants ens han dit, tot afegint-hi, a més, 
que el 50 % dels votants es va quedar a casa.
Han passat quasi cent dies de les eleccions i 
tots els grups que estem a l’oposició és el pri-
mer dia que podem expressar-nos en un mitjà 
de comunicació públic local. Són masses dies. 
Haurem de revisar a partir d’ara, entre altres co-

Bona Festa Major!

Volem donar les gràcies als 1.282 paretans/
es que ens varen fer confiança el passat 22 
de maig.
El nostre objectiu des d’un inici era un canvi al 
nostre poble. El nostre eslògan “un canvi en 
positiu” anava més enllà d’un pacte amb altres 
grups polítics. Per a nosaltres suposava encetar 
una nova etapa amb una nova forma de fer. No 
ha estat possible. Però no ens mou ocupar un 
càrrec per estar, ni molt menys un sou.
Des de l’oposició defensarem les nostres pro-
postes per construir un Parets millor.
Ara que tot just comença la nostra Festa Major, 
us convidem a participar d’ella amb civisme, 
amb ganes de passar-ho bé i gaudir-ne. Només 
lamentar que per 2n any consecutiu no podrem 
gaudir dels nostres focs. Aquests són un re-
ferent de cloenda de qualsevol Festa Major al 

Oposición constructiva

Cuando el Partido Popular se abstuvo el día de 
la toma de posesión dijo que nuestro voto era 
por un tema de responsabilidad, y así fue. Tam-
bién dijo que haría una oposición constructiva 
y que a nadie le quepa la menor duda que la 
hará. Nuestro partido en Parets tiene claro que 
una oposición constructiva no pasa por votar 
en contra de todas las propuestas de acuer-
do, mociones etc.... que cualquier otro partido 
presente, en especial el de gobierno, indepen-
dientemente del color que sea el que manda.
Hay que tener en cuenta que mandamos para 
todos los ciudadanos del municipio y que el 
municipalismo es política, y hacerla con rigor y 
decencia es lo que hará que el municipio salga 
de esta grave situación que estamos viviendo. 
Hay etapas políticas o legislaturas en la que 
las cosas en general van bien, y uno se puede 

igual que els pregons ho són com a tret de sor-
tida. En la darrera reunió a l’Ajuntament vàrem 
exposar el nostre neguit vers els focs. Es poden 
fer focs (encara que no siguin un referent dins 
la comarca) a un preu més raonable. Els altres 
partits es varen sumar a la nostra proposta de 
que per al proper any SÍ que volem els focs. 
L’elevat cost dels Focs no pot servir d’excusa 
per no fer-los, més quan fa 2 mesos ens varen 
fer arribar a les nostres bústies un caríssim 
catàleg amb DVD inclòs, on ens venien tots el 
èxits de l’equip de govern dels darrers 20 anys. 
És qüestió de prioritats !!!

Bona FESTA MAJOR per a tothom!

sentar en su escaño haciendo una oposición 
más de ideas y partido pero sin duda alguna 
con los tiempos que corren lo que un parti-
do político tiene el deber de hacer, es llegar 
a acuerdos con el máximo consenso posible 
por parte del consistorio, puesto que el PP de 
Parets cree que esta es realmente la única ma-
nera de solucionar los verdaderos problemas 
que están pasando las personas y familias de 
nuestra ciudad. En el pleno pasado el PP votó 
a favor de las propuestas que el gobierno de la 
ciudad presentó, las votó a favor porque creyó 
correcto el hecho que los sueldos se quedaran 
como la legislatura pasada, también creemos 
que las dedicaciones exclusivas y las de menos 
dedicación eran correctas, que menos que en 
un municipio de más de 17000 habitantes haya 
la dedicación del alcalde, dos mas exclusivas y 

una del 25 por ciento, y en cuanto a las remu-
neraciones que percibiremos los concejales de 
la oposición y los grupos municipales también 
lo vimos justo. No creemos que en tiempos de 
crisis haya que subirse el sueldo, teniendo en 
cuenta que estamos al servicio del ciudadano 
y la clase política tiene que ser la primera en 
dar ejemplo. Esta será la línea de trabajo del 
PP en esta legislatura, ayudar al ciudadano e 
intentar crear el mayor consenso entre todos 
los partidos del Ayuntamiento, desde una opo-
sición constructiva.

ses, el com d’aquests mitjans perquè s’adeqüin 
més al que és la realitat local.
Un dels primers acords que el ple ha pres és el 
d’aprovar els sous dels polítics. Nosaltres va-
rem votar en contra de la proposta presentada, 
bàsicament perquè no estem d’acord en que hi 
hagi tres alliberats i mig. Segons el nostre cri-
teri són masses alliberats pagant el poble. Per 
transparència informativa, si voleu saber com 
ha quedar l’acord, podeu consultar la nostra 
web, ja que la difusió d’aquest tema ha estat 
ben poca.
La situació de crisis que vivim necessita de 
l’esforç de tots, nosaltres hi posarem tot el 
que calgui però cal que el grup socialista canviï 
la seva forma de governar basada, fins ara, en 
molta publicitat i poc control de la despesa.
Varem dir en el discurs de pressa de possessió 

Grup Municipal Nova Opció per Parets

www.nopparets.cat

info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió

www.ciu.cat/parets

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

el que ens agradaria, podeu també consultar-ho 
a la nostra web.
Finalment us volem desitjar una molt bona Fes-
ta Major i que gaudiu amb intensitat de la festa.

Recentment  s’han aprovat  les propostes rea-
litzades pel Govern per protegir els ciutadans 
que veuen el seu habitatge embargat perquè no 
poden fer front a l’hipoteca. La iniciativa més 
important aprovada possibilita que: “la part del 
sou que les entitats financeres no podran em-
bargar en els processos d’execució hipotecaria, 
s’elevarà un 50% per sobre del salari mínim 
interprofessional i un 30% addicional per cada 
membre de la família que no tingui ingressos 
propis. Així la quantitat passa dels 641 als 961 
euros i pot arribar als 1.350 euros per aquells 
que tenen al seu càrrec dues persones”.
Els socialistes creiem que és un pas important 
i d’un gran valor, perquè hi ha gent que ho està 
passant malament per aquest motiu.
El Grup Municipal Socialista comencem aquesta 
nova legislatura amb la voluntat de dur a terme 

i complir el que, per a nosaltres, són els temes 
prioritaris, que fan referència a les inquietuds 
i necessitats transmeses per la majoria de la 
població.
L’ocupació i creació de llocs de treball per 
aquells veïns i veïnes de la nostra població en 
situació d’atur és, sens dubte, una d’aquestes 
prioritats. Les polítiques socials adreçades a 
les persones i les actuacions a la Via Pública 
amb l’execució del Pla de barris en són altres. 
Volem ser fidels al compromís adquirit amb els 
ciutadans. Estenem la mà a la resta de partits 
que vulguin compartir aquesta mateixa voluntat 
i estiguin disposats a interposar els interessos 
dels ciutadans de Parets per sobre dels interes-
sos partidistes. Els moments actuals requerei-
xen un esforç per part de tots els polítics. 
Bé, com cada any, estem en temps de Festa 

Major. Ha arribat aquell període que tots els 
paretans i paretanes esperem durant 365 dies. 
Aquest cap de setmana comença de nou la fes-
ta més gran de Parets, la FESTA MAJOR, amb 
activitats per a tothom, des dels més petits, els 
joves i fins els que ho són una mica menys (de 
joves), que es celebraran durant quatre dies. 
Una Festa Major, la nostra, que és referent a la 
comarca i on es pot gaudir de totes les activi-
tats i actuacions de manera gratuïta. 
És temps d’aparcar, per uns dies, els problemes 
i maldecaps i sortir a passar-ho d’allò més bé, 
amb la família, els amics, ... 
El Grup Municipal Socialista us desitgem una 
Feliç Festa Major!!!

És temps de festa

Grup Municipal del

Partit dels Socialistes de Catalunya

Any rere any, ens preparem per celebrar aquests 
dies de gresca i disbauxa. Tots junts aprofi-
tem per gaudir del nostre poble d’una manera 
tranquil•la i alegre en companyia de la família 
i els amics. 
Durant aquests dies podrem escoltar música, 
moure’ns per la Plaça de la Vila a ritme de vals 
o pas doble, riure amb els clowns del carrer, as-
sistir a una entrega de premis, tastar diferents 
plats de la Mostra Gastronòmica, ballar unes 
sardanes o il•lusionar-nos amb el correfoc i el 
ball dels gegants. 
Des de l’Agrupació sabem que tots aquests 
actes necessiten d’un treball previ que, impli-
ca hores de dedicació i esforços per part de 
les persones que s’hi dediquen en benefici de 
tots. És per aquest motiu que volem agrair a 
les associacions, agrupacions i entitats la tas-

ca que fan abans, durant i després d’aquests 
actes, ja que sense ells el programa de la festa 
difícilment es podria dur a terme i perquè són 
ells els que ajuden a construir part de la nostra 
identitat com a poble. 
Som conscients del moment històric actual, del 
qual emergeixen problemàtiques en l’àmbit de 
l’economia, la política i el social. Aquestes cir-
cumstàncies ens porten a reflexionar sobre el 
nostre paper com a representants d’ICV dins 
del govern municipal i adoptar posicionaments 
més estrictes que vagin en concordança amb 
les circumstàncies actuals i el nostre ideari. 
Si bé, pensem que han d’haver moments per 
tot i que, en els propers dies, cal mantenir una 
actitud positiva i animada per tal de gaudir d’un 
esdeveniment tant important per un poble com 
és, la seva Festa Major.

Considerem que són aquests moments els 
que ens faciliten un apropament amb la gent 
de Parets i conèixer, en primera persona, quines 
són les vostres inquietuds i preferències. Des 
d’aquest compartir us animem a consultar la 
nostra pàgina web (http://www.iniciativa.cat/
parets).
Sense més, volem agrair-vos el vostre suport i 
animar-vos a deixar-vos emportar per la gresca 
i el sarau però, sempre, des del respecte i la 
convivència entre tots nosaltres. 
Bona Festa Major i un bon estiu!

Grup Municipal d’ICV-EA

www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

Temps de Festa!
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EL CALAIX

Què vol representar el teu disseny de Festa Major?
L’esperit de la festa, tant de la part tradicional, amb 
els gegants i els diables, com de la part més pensada 
per als joves, com la música i el ball que es fa durant 
aquests dies al parc la Linera. 
En què et vas inspirar per dissenyar la proposta guanya-
dora d’aquest any?
En diversos aspectes, però especialment en la meva 
experiència viscuda a la Festa Major de Parets. 
Quant de temps vas invertir a crear la imatge presen-
tada al concurs?
Per fer l’esbós vaig tardar dues setmanes, després vaig 
passar les idees a paper i finalment les vaig traslladar a 
l’ordinador en dos dies. 
Com et sents en saber que el teu disseny s’exhibirà per 
tota la població?
Crec que fins que no vegi les banderoles i la gent vestida 
amb la samarreta estampada amb el disseny no m’ho 
acabaré de creure. M’ha fet molta il·lusió, el premi, i 
m’ha fet venir moltes ganes de continuar amb el disseny 
gràfic. Vull donar les gràcies als organitzadors del con-
curs per l’oportunitat que donen així als dissenyadors.
És la primera vegada que guanyes un concurs de dis-
seny?
Sí, és la primera que guanyo un concurs d’aquest tipus, 

“El premi m’ha donat moltes ganes de continuar amb el disseny gràfic ”

Fem disseny

Sílvia Górriz

Dissenyadora de la imatge de la Festa Major 2011

La paretana Sílvia Górriz és l’autora del disseny que il-
lustra cartells, samarretes i programa de la Festa Major 
de Parets, que comença avui. La dissenyadora gràfica 
està molt il·lusionada pel que representa haver guanyat 
aquest premi, dotat amb 500 euros. S’ha inspirat en la 
completa programació d’actes que ofereix la festa i en 
el projecte Parets, poble lector en el qual havien d’estar 
inspirades les obres presentades a concurs.

però fa bastants anys també vaig guanyar el concurs de 
punts de llibre que es convoca per Sant Jordi.
Fa molt temps que et dediques al disseny?
Des de ben petita m’ha agradat molt dibuixar i tot allò 
relacionat amb les arts gràfiques. Fa uns dos anys em 
vaig endinsar més en aquest món fent creacions per pà-
gines web d’alguns amics, presentant-me a concursos i 
estudiant disseny gràfic. Pel que fa a la il•lustració, mai 
he deixat de dibuixar. 
Com viuràs aquesta Festa Major?
Segurament, com sempre. Aniré a veure la Llegenda de 
la Pedra del Diable avui al vespre, a ballar a la Linera i 
a retrobar-me amb la gent que no veig durant la resta 
de l’any. M’agrada molt com està organitzada, amb di-
ferents espais i activitats, però l’any passat vaig trobar 
molt a faltar el castell de focs.

Pepi Volart

Llei 22/2010 

del codi de 

consum

de Catalunya

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

Escola de la Natura

Per fi arriben les vacances, vacances per a tota la família en la qual s’inclouen 
les nostres mascotes. Bé, hi ha vegades que això no és del tot així. En alguns 
casos, les mascotes ja no ens agraden tant com quan van arribar a la nostra 
llar: la tortugueta ha crescut molt, el hàmster que és una miqueta vell, etc. 
Sembla que, per alguns, les vacances són un “bon moment” per desfer-se’n 
d’elles. Sabem que és dur explicar-ho així, però aquesta és la realitat que vivim 
aquest dies a l’Escola de la Natura. 
Sempre hem defensat la responsabilitat que suposa adquirir una mascota, per 
petita que sigui. Aquests animals no han triat una forma de vida vinculada als 
humans, per tant, ja que hem estat nosaltres els que hem decidim tenir aquest 

ésser viu, hem de tenir-ne cura de la millor manera possible sabent que, igual que les persones, ells també es faran 
grans, ens donaran feina i, sobretot, que el fet que arribin les vacances no ens ha de servir d’excusa per desfer-nos-en. 
Per tant, si ja no els volem o no podem dur-los amb nosaltres cal pensar que hi ha botigues, centres d’acollida o familiars 
que se’n poden fer càrrec durant aquests dies. Això ens ajudarà a ser conscients, a exercir una actitud responsable i, 
alhora, oferirem un canvi d’aires a les nostres mascotes durant un temps. 

Les vacances de les nostres mascotes

Obrim la maleta. El banyador, la crema solar, el raspall 
per a les dents, les xancletes... Ja ho tenim tot per 
anar de vacances. Ja podem oblidar els refredats, la 
pluja, les estufes i preparar-nos per gaudir del sol, el 
bon temps i el descans. Però, cap maleta no estaria 
complerta sense un llibre que ens acompanyi durant 
les llargues tardes d’estiu que ens esperen. N’hi ha 
de tota mena, per a totes les edats i gustos –com 
els colors i els gelats–. Per això, i perquè sabem que 
també sou uns addictes a la lectura i voleu formar part 
d’aquest gran projecte de vila anomenat Parets, poble 
lector, volem proposar a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Parets una nova aventura per viure-la plegats.
Aquest estiu, mentre llegiu tranquil•lament a sota 
d’un arbre frondós, estirats a la sorra de la platja o 
senzillament asseguts al sofà de casa, feu-vos una 
foto! Busqueu també la imatge més original, la forma 
de llegir més divertida o el lloc més estrany per obrir 
un llibre i captureu la imatge. Parets es mou amb la 
lectura i ho demostrarem publicant un recull de les 
millors fotografies dels paretans i les paretanes llegint. 
Animeu-vos i feu-nos arribar les vostres instantànies a 
l’adreça electrònica paretsaldia@parets.org indicant el 
títol de la foto, el vostre nom i un telèfon o adreça de 
contacte; ja ho sabeu, les millors sortiran publicades 
en un recull especial.
I per als més agosarats també tenim una proposta. 
Recomaneu-nos algun llibre, feu una crítica literària 
d’algun exemplar que hagueu llegit o dieu-nos que en 
penseu del projecte Parets, poble lector. Les vostres 
opinions ens importen i, per això, volem fer-ne ressò. 
Adreceu els vostres escrits a paretsaldia@parets.org i 
potser ben aviat els veieu publicats.

En tot cas, feu el que feu aquest estiu, l’equip de Pa-
rets al dia us desitja molt bones vacances i molt bones 
lectures.

Feu-vos la foto,
arriben les vacances!

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.

El 23 de juliol de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya. La disposició normativa 
comporta determinades novetats per als empresaris i comerciants que presten serveis o comercialitzen els seus productes en l’àmbit territorial català. Aquestes novetats 
han estat  sotmeses a un règim d’adequació transitori, de tal manera que per a les grans empreses és exigible des del passat 23 de gener, però  per als empresaris que 
tinguin la consideració de petita o mitjana empresa ho és  a partir d’avui,  23 de juliol de 2011.
Algunes de les novetats que seran exigibles a partir d’avui a tots els empresaris i comerciant,  són les següents: 
PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT O DÈBIT
En el cas que l’establiment admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus per raó d el mitjà de pagament en quantitats superiors a 
les despeses que l’empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l’admissió del mitjà de pagament electrònic. És a dir, l’empresari o comerciant úni-
cament pot repercutir al consumidor la comissió suportada per la utilització del mitjà de pagament electrònic i, en cap cas, en podrà incrementar l’import. En tot cas, caldrà 
informar les persones consumidores de l’import de la comissió aplicable o del seu mètode de càlcul. Si a l’establiment comercial s’accepten targetes o altres mitjans de 
pagament de manera habitual no se’n pot limitar l’ús en determinats períodes o condicions, com ara, per exemple, durant el període de rebaixes. 
TIQUET DE CAIXA O FACTURA
Els empresaris o comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada. En aquest sentit, han d’emprar un suport documental per a 
llurs factures o tiquets de caixa que tingui una durada almenys equivalent a la vida útil o a la conformitat del bé comercialitzat o servei que prestin. És a dir, queda prohibida 
la utilització de paper o d’altres suports documentals que esdevinguin il•legibles amb el pas del temps, sempre que no es pugui garantir la conservació de la informació. 
ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS
Els empresaris i comerciants estan obligats a atendre, facilitar i subministrar la informació que els sigui sol•licitada pels consumidors de forma personal i, si escau, de 
forma presencial. En el cas que es disposi d’un telèfon d’atenció al client, aquest en cap cas podrà ser de tarifació addicional. Els comerciants i empresaris estan obligats 
a donar resposta als consumidors que els adrecin queixes, reclamacions o incidències derivades de la relació de consum al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el 
termini màxim d’un mes.
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Carles Font

Com ha anat la celebració dels 100 anys?
Estic molt agraït a l’Ajuntament de Parets per 
aquest reconeixement. Va venir molta gent i va 
ser molt emocionant. Em van donar un ram i 
una placa i va anar tot molt bé. A més vaig po-
der conèixer personalment al nou alcalde de Pa-
rets, Sergi Mingote, i la regidora Susanna Villa.
Vostè fundà la primera farmàcia del poble...
Tinc molt bons records de la meva etapa de 
farmacèutic a partir de 1943. 
Em vaig jubilar quan tenia 80 anys i la vaig ven-
dre a Bibiana Puig Montagud, de Granollers. 
Després ella la va tornar a vendre i està actual-
ment a l’avinguda Catalunya. Ara em dedico a 
la vida contemplativa i a un merescut descans. 
Durant molts anys va ser l’única farmàcia que 
hi havia al poble i atenia també la gent de Lliçà 
de Vall i Lliçà d’Amunt.
Devia ser una època dura...
Va ser una etapa de molt sacrifici. Atenia tots 
els encàrrecs que es presentaven. No era com 
les farmàcies actuals, que són pràcticament 
botigues de medicaments, sinó que en aquell 
temps, el metge receptava la fórmula específica 
que li corresponia a cada malalt. El farmacèutic 
la preparava i la hi donava. Eren 24 hores al dia 
de dedicació. 

Joan Serdà Roca

Primer farmacèutic de Parets

També va tenir molts col•laboradors que l’aju-
daren...
Tinc un gran record pel meu germà Josep, que 
m’ajudà molt al principi, sobretot quan vaig per-
dre a la meva primera esposa per culpa del ti-
fus. També m’ajudaren els nebots, com la Maria 
Antònia, en Joaquim i la Marta, i un gran amic, 
en Josep Badosa i Font.
Com va ser la seva infància?
Vaig néixer al carrer Major. Era el gran de tres 
germans. El meu pare era el ferrer del poble i 
la meva mare venia de can Pere Roca, de Lliçà. 
Vaig anar a l’escola amb el mestre Jordana. 
Després, quan tenia uns deu anys, vaig anar 
internat sis anys al Col•legi de Segon Ensenya-
ment a Granollers. 
Al principi vaig enyorar molt no estar a casa i 
a més vaig acabar malalt per la mala alimenta-
ció. Després de recuperar-me a Sant Marçal i 
Puigcerdà, vaig estudiar la carrera a Barcelona 
i vaig fer pràctiques en diverses farmàcies a 
Barcelona i a la Roca del Vallès.
Com va viure la guerra civil?
Per sort vaig estar a la reraguarda. Vaig estar 
treballant en un pavelló a Barcelona, a la zona 
de Montjuïc, en les transfusions de sang. Es-
tava en un laboratori amb altres companys far-

El passat 9 de juliol, l’Ajuntament de Parets va fer un reconeixement institucional al veí de 
Parets Joan Serdà i Roca amb motiu de la celebració, el mateix dia, del seu 100 aniversari. 
L’acte d’homenatge va tenir lloc al jardí de la casa històrica de la família Serdà, a la cantonada 
del carrer Major i el carrer Joaquim Guasch, i va estar encapçalat per l’alcalde, Sergi Mingote, 
i la regidora de Gent Gran, Susanna Villa.  Fou un dia emotiu, ja que hi van assistir  familiars i 
amics de la família. Un homenatge al qui durant molt anys fou considerat com el farmacèutic 
de Parets. Joan Serdà, nascut el 9 de juliol de 1911, és farmacèutic de professió i va fundar 
la primera farmàcia del poble l’any 1943. Des de fa anys està jubilat i viu amb la seva esposa, 
l’Agustina Boter. En Joan encara té carnet de conduir i és soci del FC Barcelona des de 1933 
amb el número 273.

“En aquell temps, el metge receptava la fórmula específica que li corresponia a cada malalt”

macèutics. Venia molta gent, sobretot dones, 
a donar sang, perquè sabien que després els 
donaríem menjar. La sang s’embotellava i s’en-
viava al front. Va ser un període molt dur però 
per sort no vaig anar al front.
Com s’ho ha fet per arribar tan bé als 100 
anys?
Mai he tingut vicis i sempre m’he cuidat molt. 
Sempre he dit que al llarg de la meva vida, he 
tingut un àngel que m’ha indicat quin camí havia 
de triar. I fins ara els ha endevinat tots, ja que 
encara estic bé als 100 anys.

Curs de direccció d’activitats 
de lleure al Casal Can Butjosa

El Casal Can Butjosa programa un curs 
per a directors i directores d’activitats 
de lleure, que es desenvoluparà durant 
el mes de setembre d’enguany. 
Poden  accedir-hi persones amb titulació 
de monitor/a en el lleure, majors de 23 
anys amb experiència acreditada de 3 
anys o més en el lleure i amb títol de 
batxillerat/cicle formatiu de grau supe-
rior o persones amb el títol universitari 
de magisteri, pedagogia o ciències de 
l’educació. 
Les inscripcions es poden formalitzar 
fins al 28 de juliol i el cost és de 202 eu-
ros. Aquesta formació dóna dret a l’ob-
tenció del corresponent títol homologat.
Per a més informació sobre els contin-
guts i horaris, cal adreçar-se al Casal Can 
Butjosa o trucar al telèfon 935623553.

Gallecs celebra la seva Festa 
Major el 21, 22, 23 i 24 de juliol

El municipi de Gallecs celebra la Festa 
Major d’Estiu durant aquest proper cap 
de setmana. 
La programació, que va començar di-
jous amb una projecció de Cinema a la 
fresca, inclou actes tan originals com el 
Festival botifarra a la crisi, la cercavila 
Pixa Vins amb el Moll Fer i la seva bota, 
concerts, el Mercat del Destorb “Buidem 
el traster”, la Festa de l’escuma, una 
exhibició de country amb els Amics del 
Country de Gallecs o la diada castellera 
que se celebrarà el diumenge 24, a les 
11 h del matí, a la Plaça de l’Església.


