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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Cal Jardiner, 
espai jove de referència

Cal Jardiner, el nou espai de referència i punt de trobada dels joves de Parets, ja està en funcionament. L’estrena del nou equipament 
va comptar amb una nombrosa assistència de públic que va poder visitar totes les instal·lacions. La construcció d’un edifici annex 
a la masia fa que l’espai disposi de 400 metres quadrats d’edificació amb aules, sala d’informàtica, bucs d’assaig i una sala d’acti-
vitats polivalent, de 145 metres quadrats, amb un magatzem vinculat. A més, a l’exterior hi ha una pista poliesportiva i properament 
s’iniciaran les obres d’una nova pista d’skate. Pàg.3 
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Toni Quiñonero, al 
mundial de Texas

Entrevista: David Nocelo, 
president de l’APAP
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La coberta de les pistes de Can Butjosa ja està a punt

Aquest dissabte 28 de febrer, s’inaugura la nova coberta de les 
pistes poliesportives de Can Butjosa. Les obres que s’han dut a 
terme permeten dedicar-ne l’ús a diferents esports i activitats 
de lleure i a la pràctica segura de disciplines com el patinatge 
artístic o l’hoquei sobre patins. Pàg. 4

Plans d’Ocupació Local: 57 nous llocs de treball

L’Ajuntament ha convocat una nova convocatòria de Plans d’Ocu-
pació Local. Concretament es tracta de 57 places destinades a 
diferents espais i equipaments municipals. Aquesta acció forma 
part de les polítiques actives d’ocupació per a l’any 2015 que duu 
a terme el consistori. Pàg. 7
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Els paretans defineixen  
l’Eixample del futur Horts ecològics per als 

infants de les Escoles 
Bressol

La plaça de la Vila acull 
el Día de Andalucía
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9.30 a 14 h 

Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Tota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA

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.cat

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 26 febrer
A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taula rodona d’editors: conei-
xem Kalandraka, Joventut i Símbol.
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, presentació del llibre de poemes 
En clau de lluna, de Fe Ferré i Ferrate, a càrrec de Joan Sala Vila.

Divendres 27 febrer
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fácil en català: 
tertúlia al voltant d’un llibre de Carme Pérez Arnau. 

Dissabte 28 febrer
A partir de les 9.30 h, a la pista esportiva de Can Butjosa, inauguració 
de la nova coberta, amb diferents activitats esportives.
De 12 a 20 h, a la plaça de la Vila, festa conmemorativa del Dia d’Andalu-
sia, amb tallers, activitats infantils, cant, classes de sevillanes i flamenc, 
degustacions i actuacions de cultura andalusa.

Diumenge 1 març
A les 8.30 h, a la seu de la Penya Blaugrana Parets, sortida de l’excursió 
en autocar a Valls per fer una calçotada i visita al Museu del vidre de 
Vimbodí.
A les 11 h, a la pl. Salut, exhibició de l’escola de taekwondo Lee Young.
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre La Pols de 
Llàtzer Garcia. 

Dilluns 2 març
A les 18 h a la Biblioteca Can Butjosa, Aiguaneix de poesia.

Dimarts 3 març
A les 11.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, xerrada amb la ballarina i 
coreògrafa de dansa Sol Picó. 
A les 13 h, al CAP Parets, trobada de la XEF. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, especial hora del conte: Tarda de 
contes, a càrrec de la Biblioteca Can Butjosa. 

Dimecres 4 març
A les 18 h a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 5 març
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group, a càrrec d’Ele-
na Calvo. 

Divendres 6 març
A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes.
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: contes de dones. 

Dissabte 7 març
D’11 a 13 h, a la plaça de la Vila, tallers Els Petits gegants.
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: Godoy y yo. 

Diumenge 8 març
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar La bella dorment, a 
càrrec de la Cia. Dreams Teatre. 

Dimarts 10 març
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: Dones de conte, a 
càrrec de Carme Brugarola.

Divendres 13 març
A les 17 h a la Sala Serra Cooperativa, taller Cultivant 
l’autoestima, a càrrec d’Isabel Erill. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
A les 18 h, l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia 
infantil.
A les 22 h, al Teatre Can Butjosa, Nits de Ghouls. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Casa de Andalucía y Herm@nados, juntos para celebrar el 
Día de Andalucía
Este día de Andalucía va a ser, para mí, un día muy especial. 
Estaré muy contenta de estar con Paco Galera, el presidente 
de la entidad de los Hermanados, porque así estaremos y 
trabajaremos juntos todos los andaluces que emigramos 
a Parets.
Todos estos andaluces dejamos Andalucía, nuestras casas, 
nuestros colegios, nuestros amigos de la niñez y nuestras 
raíces. Por eso fue que yo decidí hacer esta entidad, la Casa 
de Andalucía, para que en Parets pudiéramos vivir juntos 
parte de lo que dejamos.
La Casa de Andalucía es una entidad privada, no es política. 
Los políticos pueden hacerse socios pero no pueden entrar 
en la junta ni hacer de la Casa de Andalucía una plataforma 
política por respeto a los demás políticos y a la entidad.
Yo, como presidenta, no estoy de acuerdo con que ningún 
político use esta entidad para sus proyectos personales. Y 
para esas personas que piensen que el motivo de que nos 
juntemos los hermanos y yo en la fiesta no sea otro que 
estar juntos todos los andaluces, les tengo que decir que, 
personalmente, todo lo que hago es de corazón y que a mí 
nunca me ha dado de comer ningún partido político.
La Casa de Andalucía ha subido en socios en poco tiempo, 
pero aunque es difícil subir, es mucho más difícil mantener-
se y para que se mantenga no podemos hacer en la junta 
nuestros caprichos, todo se tiene que hacer por el bien de 
los socios y que cada miembro de la junta se mantenga en 
el lugar que le corresponde. Así se mantendrá la entidad, 
con respeto a quien aporta el dinero, que son los socios y 
respeto a quienes ocupan los puestos más altos, que son 
los que tienen la responsabilidad. 
Por último quiero decir que yo hasta ahora no conocía a 
Paco Galera y os puedo asegurar que es una gran persona. 
También quiero agradecerle al Ayuntamiento el habernos 
facilitado el sitio para que podamos hacer esta fiesta.

Maria Castañeira
Presidenta de la Casa de Andalucía de Parets del Vallès

Agraïment
Des de la Colla de Diables Parets, volem agrair a tota la 
població la seva participació en les activitats vinculades al 
‘Parets Medieval’, que va tenir lloc el cap de setmana del 24 
i 25 de gener amb motiu de la Festa Major d’Hivern. Igual-
ment, volem de  posar de manifest la implicació i el suport 
que, de manera individual, van demostrar els treballadors 
de l’Ajuntament vinculats a l’esdeveniment: el personal de 
Serveis Territorials, les noies de l’OAC, el personal adminis-
tratiu en general, especialment el personal d’Alcaldia, els 
treballadors de manteniment i els agents de la Policia Local. 

Sense el seu ajut, la seva dedicació i el compromís que 
com a treballadors i treballadores de l’Administració han 
demostrat, l’èxit de la festa, sens dubte, no hauria estat 
mai possible.
A tots i a totes, gràcies!

Colla de Diables Parets

Apunteu-vos al grup de teatre Som i Serem
Hola, sóc la Teresa Vila del grup de teatre Som i Serem de 
Parets. Primer de tot, volia donar les gràcies a totes les 
persones que vénen dos cops l’any, pel maig i pel desem-
bre, a veure les nostres representacions. Però, ara, sobre-
tot, vull demanar-vos, en nom meu i dels meus companys, 
un favor molt gran. Si teniu més de 18 anys i us agrada el 
teatre, apunteu-vos al nostre grup, perquè som pocs i ens 
cal sang nova.
Si voleu venir a parlar amb nosaltres, ens trobareu als llocs 
on assagem: a la sala d’escalfament de Can Rajoler o a la 
Sala Cooperativa.
Us deixem un telèfon de contacte i esperem la vostra tru-
cada per veure’ns i perquè puguem donar nova vida al 
grup. Animeu-vos i truqueu al telèfon 935 623 916 (Se-
bastià). Moltes gràcies.

Teresa Vila
Grup de teatre Som i Serem

De la lluna a l’atzar
i de l’atzar a la lluna.
Res no és ni deixa de ser
en el vel versàtil de la realitat.
I tanmateix els estels,
més enllà dels núvols opacs,
encara resten vetllats per la lluna.
   
Eulàlia Ripoll i Sors (Parets del Vallès, 1965) és una 
poetessa que embolcalla al lector amb el seu aire evoca-
dor i proper. 
Ha publicat dos poemaris que cal rellegir, Darrera els vidres 
(2008) i De la lluna a l’atzar (2009). Ningú millor que ella, 
una paretana, per celebrar els primers 22 anys del Niu d’Art, 
com vam fer el passat 22 de febrer a la Sala Cooperativa, 
acompanyats pel violí de la Marina Serra. 
Per al pròxim 29 de març, a la mateixa Sala, des de les 
18 h, tindrem al poeta Jordi Dorca, poeta de l’Hospitalet 
a Torelló, que ha publicat el darrer llibre de poemes, En la 
pols de l’aire. 
Us hi esperem!
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Casal de Joves Cal Jardiner, casa teva!
Satisfet. Molt satisfet. I agraït. Molt agraït. Satisfet d’haver donat resposta a un dels col·lectius més importants de qualsevol societat: els infants 
i el jovent, el futur i, per a nosaltres, el present. El nou Casal de Joves Cal Jardiner acaba d’obrir les portes per esdevenir un lloc de referència, de 
trobada, d’oci, d’estudi, de formació, d’assessorament laboral, de pràctiques esportives… de les generacions que ara s’estan formant i posant 
les bases del seu demà, plenes d’inquietuds i amb moltes necessitats… I agraït perquè aquest projecte neix de la implicació de molts paretans 
i paretanes, especialment de moltes entitats i associacions juvenils del municipi que, d’una manera molt activa i clara, ens han dit què neces-
sitaven i com volíem que fos aquest espai. Gràcies, sense vosaltres estic convençut que no hagués sortit tan bé.
Aquest equipament, vital i dinàmic, compta a més amb dos bucs d’assaig. D’aquesta manera, hem donat resposta a una de les demandes més 
sol·licitades els darrers anys pel nostre jovent. Cal Jardiner acull ara el Punt d’Informació Juvenil ‘Apunt’ i és la nova seu del Consell d’Infants 
de Parets. La intenció és que els nostres menuts coneguin Cal Jardiner des de ben petits i se’l facin seu, com així succeeix amb molts d’altres 
equipaments de la vila.
Aquest és només el principi. Nosaltres, amb el vostre ajut, hem posat les bases d’un nou espai i ara us toca a vosaltres, als/les joves d’avui, 
començar a escriure la vostra història. Com a alcalde, però també com a pare, em sento orgullós i més tranquil que els nostres fills i filles puguin 
desenvolupar-se, enriquir-se i donar resposta a moltes de les seves prioritats com a persones dins el seu municipi en aquesta etapa, complexa 
i cabdal, de les seves vides. Amb l’objectiu que Parets sigui la vila de referència de tots els seus veïns i veïnes, sigui quina sigui la seva edat, vull 
dir als joves que aquí “teniu la clau” de Cal Jardiner, de casa vostra. Benvinguts!

Entra en funcionament el nou Casal de joves Cal Jardiner

L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el regidor de Joven-
tut, Miguel Ángel Granado, van inaugurar el passat 14 de 
febrer el nou Casal de Joves Cal Jardiner, concebut com 
un espai de referència i dissenyat per aglutinar l’oferta 
d’oci del jovent paretà. Durant tot el dia el nou equipament 
va acollir una àmplia programació d’activitats que van 
incloure tallers de màscares, exhibicions de patinatge i 
grafits, una sessió de jocs a la nova pista poliesportiva, 
jocs de taula interactius i l’actuació entre d’altres dels 
grups locals Cenetaph Band i The Downtown Beggars.
Tot el públic va poder visitar el nou Casal de Joves durant 
la jornada de portes obertes que va tenir lloc durant tot 
el dia.
Durant l’acte oficial d’inauguració, l’alcalde Sergi Mingote, 
va dir que el nou equipament juvenil “Serà un exemple per 
tot el Baix Vallès. Per fer possible Cal Jardiner com un 

casal ajustat a les necessitats dels joves, ha estat fona-
mental la seva participació”. També va avançar que Cal 
Jardiner comptarà d’aquí a un mes i mig amb una nova 
pista d’skate. El regidor de Joventut, Miguel Ángel Gra-
nado, va assenyalar que el nou equipament “és resultat 
del treball comú. El disseny i el funcionament del Casal 
no és un model tancat ja que es podran fer aportacions i 
l’acabarem de definir entre tots els joves”.

El Casal obrirà de dimarts a diumenge 
El nou Casal de Joves Cal Jardiner funcionarà de dimarts 
a diumenge, de 17 a 21 hores i oferirà una àmplia progra-
mació de serveis i activitats.
El jovent de Parets podrà gaudir d’espais habilitats per 
pintar grafits, d’una pista poliesportiva amb cistelles de 
bàsquet i voleibol o d’una zona oberta per a la promoció 

d’artistes joves. Una altra de les novetats són els bucs 
d’assaig, una demanda satisfeta d’aquest col·lectiu, que 
estan equipats cada un amb bateria, amplificador de baix, 
dos amplificadors de guitarra i un equip de veus.
Cal Jardiner serà la seu del Punt d’Informació Juvenil 
‘Apunt’, els dimarts -cada quinze dies- de 17 a 20 h, i 
també disposarà d’un Servei d’Assessorament i Orienta-
ció Sociolaboral, els dimarts -de manera quinzenal- de 
16 a 20 h. 
El Casal compta amb una aula d’estudi permanent amb 
12 ordinadors equipats amb internet i windows o un espai 
per fer treballs. L’equipament acollirà també cursos de 
formació sobre monitoratge en el temps lliure o la co-
ordinació d’espais menjador, activitats de lleure tots els 
dissabtes a la tarda per a joves d’11 a 16 anys i serà un 
punt de trobada amb un ampli programa d’activitats.

L’equipament juvenil de 
Cal Jardiner comptarà en 
breu amb una nova pista 
per a la pràctica d’skate 

El nou Casal ofereix un 
servei d’assessorament i 
orientació sociolaboral per 
a joves

El disseny del funciona-
ment del casal resta obert 
a la propostes de tots els 
joves paretans
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I Jornada de formació de Torreferrussa
L’Escola de la Natura de Parets ha participat en la I 
Jornada de Formació i Divulgació adreçada a centres 
col·laboradors en la recollida d’animals protegits, ce-
lebrada a Torreferrussa i organitzada per la Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generali-
tat. Més d’una vintena de clíniques i centres veterinaris 
van assistir a la matinal, que va incloure ponències 
relacionades amb la identificació, legislació bàsica, 
manipulació, transport i primers auxilis dels animals 
salvatges que arriben als centres. L’objectiu de la jor-
nada ha estat, entre d’altres, la millora del procés de 
recollida dels animals en els centres autoritzats, així 
com en la seva recuperació i posterior alliberament.

Curs per als col·laboradors del Projecte Grafi
El pròxim 20 de març s’iniciarà el curs de formació 
per a col·laboradors del Projecte Grafi, corresponent a 
l’apartat de distribució de la granota de Graf. L’objectiu 
és posar a l’abast dels col·laboradors els coneixe-
ments bàsics per a la manipulació i presa de dades 
dels exemplars que s’han trobat i obtenir l’autorització 
per treballar amb aquest espècimen de granota en 
concret. Per a més informació i inscripcions: http://
pelophylaxproject.com/contacte.php i http://www.
pelophylaxproject.com.

Nous cursos i tallers de primavera 
L’Escola de la Natura ja ha obert les inscripcions 
als cursos i tallers de primavera 2015. El primer, 
d’Educador ambiental, tindrà lloc el pròxim 18 de 
març. També s’ha programat un curs d’Horticultura 
ecològica i horts domèstics, i tres tallers: Elaboració de 
sabó tradicional aromàtic, Fotografia digital de natura 
i Plantes remeieres. Inscripcions al web escolanatura.
parets.cat.

ESCOLA DE LA NATURA La coberta de la pista de Can Butjosa ja està a punt
La inauguració oficial de les noves instal·lacions tindrà lloc el pròxim 28 de febrer, a les 12 h

Tot està a punt per a la inauguració de la nova coberta de 
les pistes poliesportives de Can Butjosa. L’obra ha con-
sistit en la construcció de la coberta per a la pista espor-
tiva de Can Butjosa i l’adequació del paviment, accessos 
i voreres. També s’ha construït una nova rampa que con-
necta l’equipament amb el pati de l’escola Pompeu Fabra 
i un nou accés des del carrer de la Salut.
El projecte, adjudicat a l’empresa Pidemunt, SA i redac-
tat per Labaula arquitectes, ha estat executat per Hierros 
Bueno SAL. Aquest projecte va rebre el reconeixement 
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE), en la convocatòria de Procesos Arqui-
tectónicos l’abril de 2014, i va formar part d’una exposició 

a IFEMA amb motiu de la Setmana Internacional de la 
Construcció, celebrada el maig del mateix any.
La nova coberta permet dedicar-ne l’ús a diferents es-
ports i activitats de lleure i el paviment de terratzo polit 
garanteix la pràctica segura de disciplines com el pati-
natge i l’hoquei sobre patins. 
La inauguració tindrà lloc el 28 de febrer, a partir de les 
9.30 h, i s’iniciarà amb un partit oficial de futbol sala in-
fantil. A les 10.45 h es jugarà el partit oficial de bàsquet 
premini A femení i, a les 12 h, tindrà lloc l’acte oficial d’in-
auguració. A les 12.10 h, el Club Patí Parets farà una ex-
hibició. Els actes es clouran a les 12.45 h, amb un partit 
oficial d’handbol cadet.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT

Parets tindrà dos nous correcans
A principis del pròxim mes d’abril s’iniciarà la segona fase 
de les obres de construcció dels dos nous correcans de 
Parets situats a la plaça del Mirador de Gallecs i a l’espai
verd situat entre el carrer de Víctor Català i el Parc Fluvial. 
L’acció s’inclou dins la campanya “No deixis el marró als 
altres”, que l’Ajuntament ha posat en marxa per conscien-
ciar els propietaris de gossos de la necessitat de mante-
nir els espais comuns lliures d’excrements.

VIA PÚBLICA 

Més places d’aparcament al Camp de les Peces
L’aparcament situat a l’espai del Camp de les Peces està 
totalment operatiu des de principis d’aquest mes de fe-
brer. Amb les obres d’adequació i ampliació, l’espai dis-
posa de 118 places per a l’estacionament, una trentena 
més de les que tenia anteriorment.
Aquesta actuació ha permès ampliar i reordenar l’espai 
destinat a aparcament, fer-lo molt més funcional i, alhora, 
integrar-lo dins el teixit urbà, la qual cosa fa que es millori 

l’accés als habitatges de la zona.
Les obres han consistit en l’asfaltat de la superfície ac-
tualment destinada a l’estacionament per a vehicles i 
l’ampliació d’aquest aparcament, en més de 800 m2, en 
el tram paral·lel a l’avinguda de Catalunya. Els treballs han 
comportat, entre d’altres, la modificació de les voreres 
per tal de permetre-hi el pas de persones amb mobilitat 
reduïda, així com els encreuaments de calçada, que ara 
disposen de guals adaptats. Amb la reforma, les places 
d’aparcament tenen una dimensió mínima de 2,50 x 5 m 
i els carrils de circulació han passat a ser d’un sol sentit, 
amb una amplària mínima de 5 m.
El projecte, iniciat el passat mes de desembre, ha estat 
executat en dues fases per l’empresa Barnasfalt, i redac-
tat íntegrament pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.
Les obres estan emmarcades en les actuacions a la 
via pública previstes en el Pla de Barris, inclòs en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), per a la millora de la qualitat 
dels espais públics.
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El disseny de l’Eixample del futur, en mans dels paretans 
El procés participatiu ‘Eixample com tu el vols’ definirà les línies d’actuació en aquesta zona de Parets

PLUSVÀLUAENTITATS

52 entitats a la xerrada sobre la reforma fiscal 
Un total de 82 representants de 52 entitats de Parets van 
assistir a la xerrada sobre la nova reforma fiscal, que va 
tenir lloc al Teatre Can Rajoler. Durant la trobada es va 
parlar de com afecta la reforma fiscal a les associacions, 
de l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de 
Societats i d’altres novetats legislatives que afecten les 
entitats. També es va donar a conèixer la convocatòria 
de subvencions a les entitats paretanes per aquest 2015.

PLUSVÀLUARECONEIXEMENT

L’Ajuntament, guardonat pel Consorci AOC
L’Ajuntament de Parets ha estat reconegut com un 
dels 10 millors consistoris de Catalunya, d’entre 5.000 
i 20.000 habitants, en la implantació i ús dels serveis 
d’administració oberta entre la ciutadania i les empreses. 
El regidor de Noves Tecnologies, Miguel Angel Granado, va 
assistir a l’acte de reconeixement, que ha estat concedit 
per l’Administració Oberta de Catalunya en base a  l’estudi 
i l’anàlisi dels llocs web dels 947 ajuntaments catalans.

“Escoltar els nostres veïns i veïnes és la clau per definir 
amb èxit l’Eixample que tots volem.” Així resumia l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, la passejada que, juntament amb 
el regidor de Via Pública, Francesc Juzgado, van fer pels 
carrers de l’Eixample acompanyats d’una cinquantena de 
ciutadans i ciutadanes, que van fer les seves aportacions 
i suggeriments pel que fa a la millora de l’Eixample i el seu 
entorn.
Aquesta ha estat una de les accions emmarcades en el 
procés de participació ciutadana que, durant les darreres 
setmanes, ha posat en marxa l’Ajuntament sota el nom 
‘L’Eixample, com tu el vols’, amb l’objectiu de determinar 
el desenvolupament d’aquesta zona.
El procés forma part de la revisió quinquennal del pla es-
tratègic ‘Parets, com tu el vols 2010-2025’, que s’ha iniciat 
en aquest indret i que, posteriorment, es farà al Barri Antic.

A més, durant el matí, l’emissora municipal RAP107 va 
emetre en directe, des de l’avinguda de Catalunya, el pro-
grama especial ‘L’Eixample, com tu el vols’, en què es va fer 
una tertúlia sobre l’evolució de l’Eixample i es van recollir 
les opinions del veïnat.
Uns quants dies abans, més d’una quarantena de comer-
ciants van participar activament en la primera sessió de 
treball, durant la qual es van posar de manifest les neces-
sitats del sector comercial en aquest espai. 
La darrera sessió, emmarcada en el procés participatiu, va 
tenir lloc a l’Escola Pau Vila, durant la qual els més petits 
van poder col·laborar en la reflexió i deixar constància de 
l’Eixample que volen.
El procés continua obert a les aportacions ciutadanes per 
mitjà d’un formulari al web municipal i del correu electrònic 
eixamplecomtuelvols@parets.cat.

PLUSVÀLUADONACIÓ

Nova escultura de Marès a l’església de St. Esteve
Els descendents de Josep Feliu Prats, antic amo de La 
Linera, han donat una escultura de Sant Sebastià, de 
Frederic Marès, a la parròquia de Sant Esteve. La figu-
ra es guardarà a la rectoria atès que el seu estil barroc 
no s’adiu amb el neoromànic del temple. D’altra banda, 
aquest dissabte, 28 de febrer, a les 17 h, al Centre Parro-
quial s’organitza la xerrada ‘Com aconseguir que els teus 
fills siguin feliços’ a càrrec del coach educatiu, Álex Visús.

PLUSVÀLUAMOBILITAT

Desdoblament de la R3 a Parets, al 2016
L’Ajuntament de Parets ha manifestat la seva satisfacció 
davant l’anunci fet pel conseller de Territori de la Genera-
litat, Santi Vila, en què comunicava l’acord entre Genera-
litat i Ministeri de Foment per fer el desdoblament parcial 
de la línia R3 de Rodalies (Barcelona-Puigcerdà). Un dels 
tres trams que està previst desdoblar és el comprès en-
tre Parets del Vallès i Granollers. Aquesta actuació ha de 
permetre doblar la freqüència de pas en hores punta dels 
30 minuts actuals a 15 minuts.
El compromís del Ministeri és licitar la redacció dels pro-
jectes constructius dels desdoblaments el pròxim mes 
de març. Tenint en compte un termini de redacció dels 
projectes d’un any aproximadament, les obres es podrien 
impulsar durant el 2016. La inversió estimada en els tres 
trams és de 95 milions d’euros i la durada dels treballs 
es calcula en 18 mesos en cada tram.
El Ministeri de Foment ha avançat que els trams que es 
prioritzaran són Parets del Vallès – Granollers Canovelles 
(8,5 km); les Franqueses del Vallès – la Garriga (6,2 km) i 
Balenyà – Vic (10,8 km), en total 25 quilòmetres.
Actualment la R3 (Barcelona-Puigcerdà) discorre ma-
joritàriament amb una sola via, a partir de Montcada i 
Reixac, un fet únic al sistema de Rodalies, que limita les 
possibilitats de millorar les freqüències de pas, reduir el 
temps de trajecte i recuperar el servei en cas d’incidència.
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Comencen les obres al camí vell de Montmeló
Ja han començat les obres d’execució del pas de vi-
anants entre Montmeló i Parets del Vallès. El projecte 
consisteix en la construcció d’un recorregut per a via-
nants entre la rotonda final del carrer Timbaler del Bruc 
de Montmeló i la xarxa viària existent en el terme mu-
nicipal de Parets. L’actuació preveu la instal·lació d’en-
llumenat, amb fanals al camí i focus sota els ponts, i la 
col·locació de bancs i papereres. Es preveu que l’obra 
s’executi en un període aproximat de 6 setmanes.

Endesa millora el servei a 12.000 usuaris
La companyia elèctrica Endesa ha millorat el servei a 
12.000 usuaris del Vallès Oriental, amb la substitució 
del sistema de protecció d’un dels tres transforma-
dors per un d’última tecnologia, més eficaç que l’ante-
rior. Aquesta mesura, que ha suposat una inversió de 
42.000 euros, beneficia la qualitat del subministrament 
elèctric a vuit municipis de la comarca, entre els quals 
es troba Parets del Vallès.

Març, un mes de dones i per a les dones
A partir del pròxim dia 3, i durant tot el mes, l’Ajunta-
ment de Parets se suma a les activitats amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de 
març. Les activitats inclouran tallers, teatre, concerts, 
una exposició i el tradicional sopar de dones, on es 
podran compartir plats i experiències. 

Can Serra acollirà un restaurant slow food 
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla Especial de 
Rehabilitació de la Masia de Can Serra per tal que pu-
gui acollir-hi un restaurant slow food. Aquest tipus 
d’establiments tenen com a objectiu principal preser-
var la cuina cultural i tradicional, les plantes i llavors 
associades a la regió, i el cultiu dintre d’una sostenibi-
litat i gestió ecològiques. Actualment la masia de Can 
Serra es troba inclosa dins el Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni de Parets del Vallès.

EN 2 MINUTS... 57 noves places per als Plans d’Ocupació Local
Les sol·licituds es poden recollir a l’SLOP i a l’OAC i es poden lliurar del 26 de febrer al 10 de març

L’Ajuntament de Parets ha fet públiques les bases per 
participar a la nova oferta de Plans d’Ocupació Local. En 
total s’ofereixen 57 places que corresponen a diferents 
perfils professionals:
   4 conserges
   20 operaris/es de neteja
   5 auxiliars de jardineria
   1 coordinador/a de neteja de la llera del riu
   3 pintors/es
   3 oficials de manteniment
   2 operaris/es de manteniment
   2 treballadors/es familiars o atenció sociosanitària
   1 educador/a infantil
   4 enquestadors/es
   1 aux. de consergeria amb coneixements musicals
   1 dinamitzador/a-assessor/a d’horticultura
   1 dinamitzador/a d’eines TIC

   1 auxiliar informàtic
   4 auxiliars administratius/ves
   1 dinamitzador/a d’activitats del casal d’avis
   1 integrador/a social
   1 auxiliar de conversa en anglès
   1 orientador/a laboral

Per participar-hi cal estar aturat/da, estar inscrit a l’SLOP 
amb un mínim d’un mes d’antiguitat i no haver participat 
en cap pla d’ocupació en els darrers 12 mesos.
Els contractes seran d’un 70% de la jornada i de 6 mesos 
de durada. Els requisists específics per a cada perfil es 
poden consultar al web www.parets.cat. 
Per a les contractacions es tindran en compte, entre d’al-
tres, diferents aspectes sociolaborals dels candidats. Les 
sol·licituds es podran lliurar del 26 de febrer al 10 de març, 
a les oficines de l’OAC. 

Podeu consultar les bases completes de la convocatòria a www.parets.cat

Nous Plans d’Ocupació Local de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Els Plans permetran contractar 57 persones del municipi en situació d’atur per a la realització de diferents projectes. Els contractes, del 70%

de la jornada laboral, tindran una durada de sis mesos.

Requisits generals

- Estar en situació legal d'atur, demostrada mitjançant inscripció al SOC com a persona demandant d’ocupació no ocupada.   

- Estar donat d'alta al Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès (SLOP) amb una antiguitat mínima d'1 mes. 

- No haver participat en cap pla d'ocupació per un temps superior a 2 mesos, des dels darrers 12 mesos a partir de l'inici de presentació de la documentació

   per a cada convocatòria.    

- Estar en situació legal per treballar a Espanya.

Les persones ja inscrites en l’últim Pla d’Ocupació no han de tornar a presentar la documentació excepte que considerin oportú fer modificacions o 

especificar els perfils nous.

La presentació de la documentació es farà del 26 de febrer al 10 de març de 2015 i els documents d'inscripció i/o modificació es poden recollir

a l'SLOP o a l'OAC.

La documentació requerida s’ha de lliurar a:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Plaça de la Vila,1. Parets del Vallès. 

Les 57 places d’aquests nous Plans d’Ocupació es distribueixen d’aquesta manera:

- 4 conserges

- 20 operaris/es de neteja

- 1 coordinador/a neteja llera del riu

- 5 auxiliars de jardineria

- 3 pintors/es

- 3 oficials de manteniment 

- 2 operaris/es de manteniment 

- 2 treballadors/es familiars o atenció sociosanitària 

- 4 enquestadors/es

- 4 auxiliars administratius/es 

- 1 dinamitzador/a d’activitats casals d’avis

- 1 integrador/a social

- 1 educador/a infantil

- 1 auxiliar de consergeria amb coneixements musicals 

- 1 auxiliar de conversa en anglès

- 1 dinamitzador/a d’eines TIC 

- 1 auxiliar informàtic

- 1 dinamitzador/a- assessor/a horticultura 

- 1 orientador/a laboral
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març1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

La pols

Un espectacle que commou 
i que arriba al públic

de Llàtzer Garcia

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 40’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

març7 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 00 h Copa i música 
amenitzat per la Comissió de Festes

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

Godoy y yo

El gran monologuista 

Godoy presenta un nou 

espectacle divertidíssim 

amb noves reflexions 

sobre els temes de sempre

Godoy

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

març15 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Vivoz

Una primera figura del flamenc 

que emociona tant als aficionats 

com a la crítica

Argentina

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Artista nominada als Latin Grammy Awards 2013 en la categoria de 

flamenc i Premi Flamenco Hoy a España al Millor Disc del Any 2012



26 de febrer de 2015 9EMPRESA I COMERÇ

Per segon any consecutiu, la Festa Major d’Hivern ha 
acollit la fira ‘Parets Medieval’ que, els dies 24 i 25 de 
gener, ha transportat els vilatans i visitants a l’edat mit-
jana. Combats d’espases entre cavallers, demostracions 
de falconeria, danses àrabs, menjars, queviures i tota 
mena d’estris elaborats de manera artesanal, van omplir 
la plaça de la Vila i els carrers de l’entorn, coincidint amb 
la nostra festa.
Grans i menuts van passejar pels carrers guarnits amb 
escuts i estendards, van poder comprar i van gaudir dels 
espectacles i jocs tradicionals d’antany en un ambient 
que evocava l’essència de segles passats.
L’entitat juvenil Fes-tuka ha participat activament en 
l’organització de les activitats amb el muntatge d’un 
campament medieval, una taverna i l’escola de cavallers. 
Els nostres gegants, Marcel i Elisenda, juntament amb 

Èxit de participació en la fira ‘Parets Medieval’ 

una quinzena de colles convidades, també van mostrar 
els seus balls a la plaça de la Vila durant la fira.

Ruta de tapes medievals al mercat de l’Eixample
En el marc de la fira, el mercat sedentari de l’Eixample va 
organitzar la ruta de tapes medievals, una activitat vin-
culada a la celebració. 
La nit de dissabte, les parades es van guarnir i van pre-
sentar platets tan suggeridors com el pollastre amb es-
cabetx, torrades amb carabassó o, un dels més celebrats, 
la botifarra amb peres.
Paquita García, presidenta del col·lectiu de botiguers 
del mercat, manifestava: “Estem molt satisfets per 
l’acceptació i l’èxit de la vetllada. Tothom estava molt 
content i ens van felicitar per la iniciativa. Sens dubte, 
repetirem l’experiència si ens ho tornen a proposar”.

Milers de visitants van passejar per la fira ‘Parets Medieval’ coincidint amb la Festa Major d’Hivern

Increment dels usuaris del servei de Consum i Atenció al Consumidor (SCAC) durant el 2014
L’SCAC ha portat a terme al llarg del 2014 la tramitació d’un total de 183 expedients, que suposa un increment d’un 15% 
en relació a l’any anterior.
   Un 39% d’aquests expedients feien referència a serveis prestats per empreses de telefonia. Malauradament això implica 
un nou creixement d’aquests tipus de reclamacions. 
   Un 12%  estan relacionats amb els serveis bancaris, sobretot pel que fa a la problemàtica de les clàusules sòl i el tipus 
d’interès IRPH, però també amb el cobrament de despeses de gestió i manteniment. Aquest percentatge suposa una baixa 
respecte als dos anys anteriors.
   El nombre de reclamacions relacionades amb empreses subministradores de serveis bàsics: llum, aigua i gas, segueix 
sent molt elevat, i suposen un 10% de les reclamacions.
   La resta de reclamacions tenen a veure, sobretot i per aquest ordre,  amb garanties, serveis fora d’establiments (venda 
en el domicili o per internet) i assegurances.
Del total d’expedients tramitats, 137 han comportat la petició d’un rescabalament econòmic, que suposen per als consu-
midors de Parets un total de 10.474’85 € retornats o que no s’han hagut de pagar. 
Durant aquest exercici, l’SCAC també ha seguit treballant en l’àmbit de la formació i la informació dels 
consumidors, mitjançant la realització de tallers, xerrades, sessions informatives i el programa de ràdio 
“Consumir amb coneixement”. 

PLUSVÀLUAEN 2 MINUTS...

Visita a la filial de Freudenberg de Parets
Aquest mes de febrer, una delegació del parlament de 
l’Estat federal de Baden-Württemberg, encapçalada per 
la seva vicepresidenta, Brigitte Lösch, ha visitat, aquest 
mes de febrer, la filial de Freudenberg a Parets. A l’acte 
també hi va assistir l’alcalde, Sergi Mingote, i la regido-
ra Sònia Lloret. L’acte està emmarcat en una estada de 
la delegació a Barcelona i la voluntat de visitar la filial 
d’alguna companyia amb matriu al seu estat. 

PLUSVÀLUAVISITA CONSUMSCAC

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

S’inaugura la nova botiga Bike Parets
Aquest mes ha obert Bike Parets, una botiga de re-
paració de bicicletes i venda d’accessoris situada a 
l’avinguda de l’Estació, 9, local 5. Juan Carlos Parrado, 
el propietari, és un dels usuaris assessorat pel servei 
d’Emprenedoria de l’Ajuntament, que dóna suport a 
les empreses durant els seus primers anys de creació.

Nou bar-restaurant Blady’s 83 
Blady’s 83 és un nou bar restaurant situat a l’avinguda 
d’Espanya, 109, de Parets. El local ofereix, entre les 
seves propostes, la retransmissió dels partits de fut-
bol i les curses de MotoGP i F1. A Blady’s 83 són es-
pecialistes en tapes i entrepans i servei de terrassa.

Dgusta Parets, inauguració el 28 de febrer
Dissabte, 28 de febrer, a partir de les 18h, s’inaugura 
Dgusta Parets, una cafeteria-pastisseria i forn de pà 
situada al passatge de l’Amistat, 4. El nou establiment 
està regentat per la paretana Maria José Ferrer, i co-
mençarà a funcionar dilluns, 2 de març.

Programa especial de consum a RAP107 
Amb motiu del Dia Mundial dels Drets del Consumi-
dor, el 13 de març, a les 10 h, l’emissora RAP107 eme-
trà un programa especial en què es donarà a conèixer 
el servei que es presta des de l’SCAC i un balanç de 
les accions fetes durant 2014.

Botiga al carrer, 28 de març
El 28 de març, els comerços de Parets ocuparan de 
nou l’avinguda de Catalunya amb la Botiga al carrer. 
L’horari de l’activitat serà de 10 a 20 h, i s’emplaçarà 
entre els carrers Comte de Montemolin i Monistrol. 
També hi haurà inflables, entreteniment per als me-
nuts i una xocolatada per a tothom.
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PRIMAVERA 2015
CURSOS I TALLERS

PROGRAMACIÓ

Educador ambiental 
Durada: 30 h 
Inici: 18 de març
Dies: dimecres, de 17.30 a 19.30 h
dissabtes de 10 a 14 h
Preu: 105 €

Horticultura ecològica, 
horts domèstics
Durada : 30 h
Inici: 24 de març
Dies: dimarts de 17.30 a 19.30 h 
dissabtes de 10 a 14 h 
Preu: 105 €

Elaboració de sabó
tradicional aromàtic
Dies: 16, 17 i 18 d’abril

Fotografia digital
de natura
Dies: 14, 15, 16 de maig

Plantes remeieres
Dies: 18, 19 i 20 de juny

Dades generals dels tallers

Horari: dijous i divendres de 17.30
a 19.30 h dissabtes de 10 a 14 h 
Durada: 8 hores
Preu: 27 € / taller
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Cursos amb el reconeixement de crèdits de lliure 
elecció per part de la Facultat de Ciències de la UAB

INFORMACIÓ I RESERVESINFORMACIÓ I RESERVES
Escola de la Natura
Carrer Galende, 12
Tel. 93 562 17 94
web: escolanatura.parets.cat
a/e: escola.natura@parets.cat

Inauguració de la nova

pista coberta
de Can Butjosa

9.30 h 
Partit oficial de futbol sala infantil 
FS Parets - Montornès Giribets

10.45 h 
Partit oficial de bàsquet pre-mini A femení 
Bàsquet Parets - Sagrada Família Claror

12.00 h 
Acte protocol·lari d'inauguració

12.10 h 
Exhibició (marxa Club Patí)

12.45 h 
Partit oficial d'handbol cadet 
Handbol Parets - Handbol La Garriga

Dissabte 
28 de febrer 
2015

CONCERT SOLIDARI

OPORTUNITAT

PER A LA CLÀUDIA

DISSABTE 21 MARÇ
a les 18 h
Teatre Can Rajoler

Actuacions de professors/es 

de l'Escola Municipal de 

Música de Parets, amb la 

col·laboració d'altres artistes 

convidats

UNA

Ajuntament de
Parets del Vallès

SERVEIS

Bucs d’assaig
Espai Jove
Punt d’Informació Juvenil 
‘Apunt’
Servei d’Assessorament
i Orientació Sociolaboral 
Aula d’estudi permanent

Espai per fer treballs
Cursos de formació
Punt de Trobada
Pista poliesportiva
Aki Pots!
Zona Oberta
Nits Joves

ACTIVITATS*

Teatre per a joves                             1, 2, 3 i acció!

Imatge i acció Creativa, fotografiem les cultures del nostre 
municipi
(*) Per a aquestes activitats caldrà inscripció prèvia
      i compromís d’assistència

VIU CAL JARDINER!!!
Participa en les assemblees i definirem junts 
i juntes el funcionament i les activitats del 
Casal!!!
Cal Jardiner també estarà a la disposició de 
les entitats juvenils i serà la seu del Consell 
d'Infants de Parets

Casal de Joves
Cal Jardiner
Horari: de dimarts a 
diumenge de 17 a 21 h
C/ Montcau
08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat
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Des d’aquest curs 2014-15 les tres escoles bressol mu-
nicipals de Parets han posat en marxa una nova activitat 
que té com a objectiu la creació d’horts ecològics. Una 
entitat especialista en aquest camp, Geoblau, dóna su-
port a aquesta iniciativa en les tasques pròpies de l’hort i 
s’encarrega de totes les qüestions tècniques del projecte. 
Les tres llars d’infants treballen en aquest projecte a partir 
d’una metodologia innovadora, activa i significativa, amb 
l’objectiu que els nens i nenes siguin els protagonistes del 
seu propi aprenentatge. 
La idea de crear un hort ecològic s’ha tirat endavant per-
què aquest projecte ofereix un espai idoni per a apropar 
els infants a la natura i ofereix, alhora, un context únic 

Horts ecològics per als més petits, a les escoles bressol
L’objectiu és oferir un espai idoni per apropar els infants a la natura en un context únic

per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per 
treballar les habilitats socials, tot englobat en un marc 
pràctic, vivencial i manipulatiu.
En el cas de l’Escola Bressol municipal El Cirerer cada 
dijous, rotativament, un grup de la classe (astronautes, 
planetes i estrelles) fa les activitats específiques de treba-
llar l’hort ecològic. Però el projecte escolar estarà present 
durant tot el curs ja que els alumnes del centre hauran de 
cuidar l’hort, regar-lo o recollir els productes conreuats 
que han estat fins ara llenties, faves, alls, espinacs, bledes 
o cols. A més, quan els infants surten al pati, gaudeixen 
de l’hort, que s’ha convertit en un dels racons preferits 
de l’escola.

Jornades de portes obertes a les escoles
Aquesta setmana s’han iniciat a l’Institut Torre de Ma-
lla i a l’ACESCO les jornades de portes obertes a les 
escoles i instituts per al curs 2015-16. Les properes 
sessions són: Pau Vila (3 de març, de 15 a 18 h), Pom-
peu Fabra (6 de març, de 15 a 17 h), Lluís Piquer (4 de 
març, de 17 a 18.30 h), Vila Parietes (5 de març, de 15 a 
16.30 h), Secció d’Institut Parets II (3 de març, a les 17 
i 18.30 h) i Nostra Senyora de Montserrat (5 de març, 
a les 17.30 h). Les portes obertes a les tres escoles 
bressol municipals seran el 27 d’abril a El Gargot, el 
28 d’abril a El Cirerer i el 29 d’abril a La Cuna. D’altra 
banda, del 10 al 17 de març es faran les preinscrip-
cions per al proper curs als centres d’educació infantil, 
primària i secundària de Parets.

229 escolars de Parets visitaran l’Ajuntament
Un grup d’alumnes de 3r de primària de l’escola Lluís 
Piquer encetarà el 3 de març les visites guiades de 
les escoles paretanes a la Casa de la Vila. La resta de 
visites seran: Lluís Piquer (12 de març), Vila Parietes (5 
i 10 de març), Pompeu Fabra (14 d’abril), Pau Vila (16 i 
30 d’abril) i ACESCO (28 d’abril). Durant la seva visita, 
els nens i nenes seran rebuts per l’alcalde, Sergi Min-
gote, a qui podran exposar els seus dubtes i preguntes.

Presentació de la Coordinadora d’AMPA
Ahir es va presentar la nova Coordinadora 
d’Associacions de Mares i Pares de Parets en un acte 
celebrat a l’escola Pau Vila. La CAMPA compta amb 
representació de les escoles Pompeu Fabra, Pau Vila, 
Lluís Piquer, Nostra Senyora de Montserrat, ACESCO, 
Vila Parietes i Institut Torre de Malla. 

EN 2 MINUTS...

Concurs de dibuix infantil de la Fundació CASSA
Un total de 60 alumnes s’han presentat en el 28è Concurs 
de Dibuix Infantil de la Fundació CASSA, emmarcat dins 
del programa educatiu mediambiental de Parets. El 1r 
premi ha estat per a Blanca Valero (ACESCO), que s’ha 
endut una bicicleta de muntanya i el 2n se l’ha emportat 
Raúl Rodríguez (NS Montserrat), que ha guanyat un iPod 
nano. A més, s’han entregat dos accèssits a Marta Juárez 
(ACESCO) i Aaron Palacios (NS Montserrat), que han rebut 
com a premi un reproductor MP4.

PLUSVÀLUABCN WORLD RACE 

L’Institut Secció Parets II, amb la BCN World Race
Alumnes de l’Institut Secció Parets II desenvolupen un 
programa educatiu elaborat per la Fundació Navegació 
Oceànica de Barcelona, que organitza la BCN World Race, 
la regata de vela internacional que fa la volta al món. Els 
alumnes del centre treballen, a través de fitxes, aspectes 
relacionats amb la mar, la navegació, la història, geografia 
o biologia, i també fan el seguiment de la regata en direc-
te. Durant el primer trimestre els alumnes ja van poder 
navegar amb un vaixell de pràctiques.

PLUSVÀLUALA CUNA

Els 25 anys de l’Escola Bressol la Cuna, en imatges
L’exposició de fotografies i materials sobre els 25 
anys d’història de l’Escola Bressol Municipal La Cuna i 
l’actuació de la cantant Dàmaris Gelabert han estat els 
actes més destacats de la programació festiva d’aquest 
mes de febrer. L’equipament educatiu ha previst per a 
més endavant un taller de jocs de falda per a les famílies, 
la visita i la participació d’exalumnes en la vida actual de 
l’escola i una gran festa de cloenda. La Cuna -que havia 
funcionat fins al 1967- va ser reinaugurada el 1989.

FUNDACIÓ CASSA 
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FESTA MAJOR D’HIVERN
Aquest any, la Festa Major d’Hivern ens ha portat, entre altres coses, sol, bon temps i mol-
tes, moltes activitats. La calçotada, un dels actes centrals i més arrelats de la jornada de 
dissabte, la fira Parets Medieval amb la demostració de falconeria, les sardanes, la desfilada 
infernal i el ball de gegants, el parc infantil d’inflables o el concert circular, amb prop de 600 
assistents, han estat només una mostra dels actes que s’han dut a terme els dies 23, 24, 25 
i 26 de gener, durant els quals la ciutadania ha sortit massivament al carrer.
L’èxit de participació en totes les activitats i la implicació de tots els paretans i les paretanes 
demostra, un any més, la consolidació i acceptació de la nostra Festa Major d’Hivern en la 
qual no han faltat els espectacles de cultura tradicional i d’animació infantil, les demostra-
cions esportives i les iniciatives solidàries com la matinal d’adopció.
Tenim molts i grans records de la festa, i un bon grapat d’imatges com les que us mostrem 
a continuació. Però, si voleu veure’n més, ho podeu fer al recull fotogràfic que trobareu al 
Flickr de Parets Connecta.
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Casa de Andalucía i Herm@nados 
organitzen junts el Día de Andalucía a Parets

Per primera vegada, Parets celebrarà el Día de Andalucía. 
La proposta ve de la mà de dues entitats, Casa de Anda-
lucía i Herm@nados-@germanats, que estan treballant 
de manera conjunta, amb el suport de l’Ajuntament, per 
retre homenatge als paretans i paretanes que van deixar 
enrere Andalusia per venir a viure a Parets. 
El 28 de febrer, des de les 12 del migdia fins a les 8 del 
vespre, la plaça de la Vila acollirà tot un seguit d’activitats 
que reviuran la cultura i gastronomia pròpia de la regió.
De 12 a 15 h, s’han programat tallers i activitats simul-
tànies, relacionades amb la cultura andalusa, com ara 
classes de sevillanes i flamenc, cant i guitarra, tallers de 
migas i fofuchas andaluses. També es faran activitats 
infantils. A la tarda, a partir de les 16 h, hi haurà una de-
gustació d’oli i de pernil i actuacions a càrrec d’Aires del 
Surt, el quadre flamenc Carmen López i Mari Pérez (veu) 
i Juan Antonio Sánchez (guitarra). 
“Porque somos andaluces y somos paisanos, porque 
tenemos las mismas raíces, Herm@nados y Casa de 
Andalucía estamos trabajando juntos para celebrar esta 
fiesta”. Amb aquestes paraules, Mari Castañeira, presi-
denta de l’associació Casa de Andalucía de Parets i Paco 
Galera, president d’Herm@nados-@germanats, presenten 
la proposta de celebrar conjuntament el Día de Andalucía 
a Parets del Vallès. 

Orígens Destins, documental sobre Chilluévar, Santo Tomé i Parets
La presentació del documental es farà dissabte 14 de març, a les 19 hores, al Teatre Can Rajoler

CELEBRACIÓ

Orígens Destins dóna nom a un documental que narra el 
fenomen migratori dels anys 50-80 a Parets del Vallès. 
Més de 600 persones van emigrar de Chilluévar i Santo 
Tomé (Jaén) amb destí a Parets buscant feina i un futur 
millor. Avui són ja paretanes i paretans, arrelats a la nostra 
vila, on han format les seves famílies però que mantenen 
un vincle molt estret i molt sentit amb els seus pobles 
d’origen.

En primera persona
Ningú millor que ells poden explicar la història del feno-
men migratori: com i per què van decidir deixar enrere la 
seva terra, com imaginaven el Parets on venien a viure, 
com va ser l’acollida, com era la vila aleshores, on van 
anar a treballar i, anys després, quina és la seva relació 
amb els seus pobles d’origen. Però els qui vivien a Pa-
rets també van viure d’una manera especial l’arribada 

dels nouvinguts. La migració de la dècada dels 60 va fer 
créixer notablement un Parets que, aleshores, era emi-
nentment agrícola i veia despuntar la industrialització. 
La població autòctona també en parla, des de la seva 
perspectiva, sobre tot el que va representar per al poble, 
aquest fenomen migratori.
El documental és un relat viu, en primera persona, prota-
gonitzat per una vintena de testimonis que ens han obert 
les seves cases, de bat a bat, i que han compartit amb 
nosaltres les seves vides.

Presentació: 14 de març, al Teatre Can Rajoler
El documental es presentarà dissabte, 14 de març, a les 
19 h, al Teatre Can Rajoler. És un treball elaborat per la pa-
retana Sandra Piñero i Pilar Pereira, cap de Comunicació 
de  l’Ajuntament de Parets, en el marc d’Herm@nados-@
germanats, el projecte d’agermanament amb Chilluévar 
i Santo Tomé.

 El documental s’emmarca en el projecte d’agermanament de Chilluévar, Santo Tomé i Parets i  ha estat elaborat per Sandra Piñero i Pilar Pereira
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CARNESTOLTES
Centenars de persones han participat enguany en la rua de carnaval presidida, 
com ja és habitual, per Sa Majestat el rei Carnestoltes. En aquesta ocasió, 97 
participants es van inscriure en el concurs de disfresses en les categories infantil 
i adult, a més de les 12 comparses formades, cadascuna, per 5 o més membres. 
El jurat va concedir el primer, segon i tercer premis d’adults a les disfresses 
Chamber, Alien i Fallout, respectivament. Els premis infantils van correspondre a 
El Soldadet de Plom, en primer lloc, i a Meduses i Alícia en el país de les merave-
lles, en segon i tercer lloc. Pel que fa a les comparses, les guanyadores van ser 
Rosa és el Color, en categoria adult, i Vila Xaiets, en infantil, mentre que en segon 
lloc van quedar Trimiteiros i Teatre Disney. Les escoles del municipi i els casals 
per a la gent gran de Parets també van celebrar la tradicional festa de Carnaval 
amb diferents activitats en els seus respectius centres.
Aquí tenim una petita mostra de la celebració, però es poden veure un grapat més 
d’imatges de la festa al Flickr de Parets Connecta.

 1r premi individual infantil

 1r premi individual adults

 1r premi comparsa infantil 1r premi comparsa adults
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Per quinzè any consecutiu, l’Escola Municipal de Música 
va celebrar la Festa dels Instrumentistes amb una trobada 
global de tipus familiar. Així, grans i petits, veterans i no-
vells, juntament amb els professors i professores del cen-
tre van interpretar diferents peces en presència dels seus 
familiars. La festa es va iniciar amb un concert a porta 
tancada a càrrec dels alumnes i professors de cadascu-
na de les especialitats instruments que s’imparteixen a 
l’escola. Més tard, es va fer el concurs i la degustació de 
pastissos i truites amb motius musicals elaborats pels 
alumnes i les seves famílies. La trobada es va completar 
amb una audició col·lectiva de les especialitats de l’es-

La festa dels instrumentistes arriba als 15 anys 
L’Escola Municipal de Música organitza un concert solidari per la jove paretana Clàudia Espuny

cola i amb el tradicional concert on el públic va poder 
participar de manera activa utilitzant uns tubs afinats de 
pvc. La cançó triada per cloure la festa va ser l’Himne a 
l’alegria, de Beethoven. L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
va assistir a l’acte i va lliurar els diplomes als alumnes 
que van finalitzar els seus estudis de nivell elemental els 
cursos 2012-13 i 2013-14. 
D’altra banda, l’Escola Municipal de Música organitza un 
concert solidari en suport de la jove paretana i exalumna 
del centre Clàudia Espuny, que tindrà lloc el dissabte 21 
de març, a les 19 h, al Teatre Can Rajoler. La recaptació 
de les entrades anirà destinada íntegrament a la família.

 Aquest curs 2014-15 l’Escola Municipal de Música de Parets compta amb prop de 160 alumnes matriculats

T-atrevits, seleccionats al circuit Espai A
La companyia teatral paretana T-atrevits ha estat 
seleccionada per participar en la quarta temporada 
de l’Espai A, un circuit d’arts escèniques amateur, 
creat amb l’objectiu de tenir una programació estable 
d’arts escèniques no professionals arreu de Catalunya. 
Durant aquesta temporada, iniciada el 8 de febrer a 
Arenys de Munt, T-atrevits representarà l’espectacle 
‘Ara o mai, el musical’. Durant el circuit, s’han previst 
4 actuacions més a Esplugues (8 de març), Caldes de 
Montbui (12 abril), Lliçà d’Amunt (19 abril) i Torrelles 
de Llobregat (26 abril).

L’Associació Fotogràfica exposa a Can Rajoler 
Demà, divendres 27 de febrer, tindrà lloc, a les 19 h, 
al Centre Cultural Can Rajoler, l’acte d’inauguració de 
l’exposició conjunta de l’Associació Fotogràfica Pa-
rets. La mostra recull una selecció de treballs de 32 
artistes de l’entitat. Cada imatge expressa un moment, 
una sensació i una fantasia per gaudir-ne o bé per 
mirar-la poc a poc. L’exposició estarà oberta fins al 
22 de març, de dilluns a divendres de 16 a 20 h, i els 
dijous i dissabtes de 10 a 13 h.

2a Jornada retro al Casal Can Butjosa  
L’Associació Warghoul Club de Rol organitza la 2a Jor-
nada Retro el diumenge 22 de març, de 10.30 a 20 h, al 
Casal de Cultura Can Butjosa. L’activitat té com a ob-
jectiu redescobrir jocs d’ordinador que amb el pas del 
temps han caigut en desús. Durant tot el dia hi haurà 
sessió de videojocs, torneig windjammer i una barba-
coa popular, prèvia inscripció. El preu per participar-hi 
és de 8 euros.

Trobada d’editors a la Biblioteca Can Butjosa 
Avui, dijous 26 de febrer, a les 17.15 h, tindrà lloc a la 
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa una trobada 
amb tres editorials de llibres infantils i juvenils (Joven-
tut, Kalandraka i Símbol) per parlar de com escullen les 
il·lustracions i les novel·les que publiquen. L’activitat 
s’inclou dins del Seminari de Literatura Infantil i Ju-
venil que organitza aquest centre de lectura. D’altra 
banda, fins a aquest dissabte es pot visitar a la biblio-
teca una exposició sobre conflictes oberts al món i la 
guerra de Síria, dins de la 31a edició del Mes de la Pau.

The Downtown Beggars treu un nou disc
El grup paretà The Downtown Beggars està a punt de 
publicar el seu nou disc de llarga durada ‘Lash out 
for money’, que conté nou temes de blues rock d’aire 
psicodèlic. A la inauguració del Casal de Joves de Cal 
Jardiner ja van avançar una mostra d’aquest nou tre-
ball, que presentaran el 28 de març a Sabadell, a la 
mateixa sala on l’estiu passat van guanyar el concurs 
de bandes emergents The Wild Geese. Fins ara, en dos 
anys de trajectòria musical, els Beggars han editat l’EP 
‘From lazy to the blues’.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUACIRCULAR 

El Concert Circular arribarà també a les escoles
El Centre d’Estudis Musicals Maria Grever treballa en 
una versió més pedagògica del Concert Circular, que 
s’estrenarà durant la primavera en una de les escoles de 
Parets encara per determinar. Després de l’èxit de la pri-
mera representació durant la Festa Major d’Hivern, amb 
més de 600 persones de públic, diferents municipis de 
lea rodalia de Parets han mostrat interès per acollir a les 
seves localitats aquesta experiència d’intel·ligència emo-
cional i so a través de la música.

PLUSVÀLUAWEB CULTURA

El Servei de Cultura estrena nova pàgina web
El nou portal web del Servei de Cultura ofereix informació 
detallada sobre els espectacles de la temporada actual 
a Can Rajoler i a la Sala Cooperativa, les exposicions, els 
equipaments i serveis, les entitats culturals, les publica-
cions locals, l’agenda d’activitats, les festes i tradicions o 
l’arxiu municipal. Un dels apartats de la pàgina http://cul-
tura.parets.cat explica els projectes culturals de la vila, la 
mediateca i també dóna opció a la compra d’entrades per 
als espectacles amb un enllaç directe al web de Ticketea.

Practica el català
Comparteix emocions

Participa en la 20a edició del Voluntariat
per la Llengua a Parets.
Només has de ser major d’edat,
disposar d’una hora lliure a la setmana
i tenir ganes de parlar i escoltar.

Vine a informar-te’n a:
Oficina de Català de Parets 
C. Travessera, 1
Tel. 93 573 98 05
parets@cpnl.cat

És fàcil - És divertit - És enriquidor
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El Triatló Parets va iniciar l’octubre passat la seva tercera temporada com a club federat amb un equip de competició 
format per uns 65 triatletes. L’entitat participarà en la Lliga Catalana de duatló per carretera però, per preparar el ca-
lendari de proves, farà entrenaments de qualitat en curses de 10 quilòmetres o bé en mitges maratons.
En una de les primeres participacions, la 5a Duatló de Granollers, els paretans van quedar 12ns de 33 equips partici-
pants. Els millors classificats a la prova, celebrada al Circuit de Catalunya-Barcelona, van ser Oriol Prat (58:25) i Esteve 
Olivé (59:51). Un altre dels reptes d’aquest any serà tenir el nombre més elevat possible de representants a les proves 
Iron Man. Triatletes del club aniran a l’Ironcat, a l’Ironman de Lanzarote, Àustria, Calella, Altriman, Embruman, Half 
Salou, la 70.3 Pays d’Aix i la 70.3 Calella.
Del calendari de properes participacions, en destaca també la Marató de Barcelona, prevista per al diumenge 15 de 
març, la Cursa Popular de Parets del 30 de maig o la Parets-Montserrat, que organitza el Centre Excursionista Parets.

Renovació a la Junta Directiva
Des d’aquesta temporada, el Club Triatló Parets compta amb nova Junta Directiva. Guifre Cortés n’és el nou president; 
Albert José –l’anterior president- n’és el vicepresident, Mònica Gordi, la secretària; Carlos Rey, el tresorer, i Sergio Cara 
actua com a vocal.

Paretans a la Mitja Marató de Granollers
Uns 70 atletes del Club Atletisme, del Club Triatló, del 
Club d’Activitats de Muntanya, del Centre Excursionista i 
de Ravet Bike van prendre part a la 29a Mitja Marató de 
Granollers disputada l’1 de febrer. 
El millor classificat del Club Triatló Parets va ser Naza 
Garcia, amb un temps d’1:17:21. Del Club Atletisme 
Parets, el millor temps va ser pe Miguel A. López, amb 
1:27:03 i, del Club d’Activitats de Muntanya, Oriol Obra-
dors amb 1:31. 
La Mitja Marató de Granollers ha estat classificada com a 
la tercera millor cursa espanyola en les dues últimes edi-
cions i la millor catalana. Forma part del Circuit l’Aliança, 
sent la segona prova de les onze programades, així com 
de la 9è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Dipu-
tació de Barcelona.

65 triatletes integren el Club Triatló Parets 2014-15
Aquesta temporada, la tercera com a club federat, participarà en la Lliga Catalana de duatló en carretera

MITJA MARATÓ
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El nedador paretà Miguel Luque començava la temporada 
2015 amb dues medalles d’or al Campionat de Catalunya 
de Natació, celebrat el 7 de febrer a la piscina del CN Bar-
celona. Luque va quedar primer en les modalitats de 100 
metres esquena i de 50 metres braça. El nedador, que per-
tany al CN San Rafael de Barcelona, té una agenda molt 
plena de competicions fins al juliol, que anirà al Mundial 
de Glasgow (Escòcia).
El 7 i 8 de març prendrà part en el Campionat d’Espanya, 
que es farà a Alcorcón (Madrid) en cinc modalitats; el 26 
de març disputarà l’Open Internacional de Glasgow (Escò-
cia), i el 15 d’abril es desplaçarà a Berlín per participar en 
un altre Open. Miguel Luque està becat en el Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat des del 2005, i s’ha marcat com 
a objectiu d’aquest any fer un bon paper en el Campionat 
del Món, que es farà a Escòcia (del 13 al 19 de juliol). 
En el darrer Europeu, l’esportista paretà va quedar cam-
pió en les proves de 50 metres braça i va ser 2n en 100 
metres estils i al relleu de 4x50 estils.

NATACIÓ ATLETISME

Miguel Luque comença la temporada 
amb 2 medalles al Català de Natació

Entrenaments preparatoris per a la Cursa 
d’Atletisme prevista per al 30 de maig

Els entrenaments per preparar la Cursa d’Atletisme de 
Parets es desenvoluparan del 9 de març al 27 de maig, 
amb tres sessions a la setmana: dilluns, dimecres i di-
vendres, de 19.30 a 20.30 h. Les sessions, aptes per a 
tots els nivells, aniran a càrrec dels entrenadors del Club 
Atletisme Parets i serviran per preparar la prova que en-
guany es farà el dissabte 30 de maig a la tarda. Per a 
més informació i inscripcions, fins a exhaurir places, us 
podeu dirigir al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodrí-
guez i a la Piscina Municipal Miguel Luque. L’activitat és 
totalment gratuïta, però és obligatori apuntar-se. El lloc 
de trobada seran les pistes d’atletisme, i a partir d’aquí 
s’iniciarà l’entrenament. Tots els participants a les prop 
de 30 sessions programades tindran dret a utilitzar els 
vestidors del pavelló d’esports per canviar-se i dutxar-se. 
El Servei d’Esports i el Club d’Atletisme recomanen a tots 
als atletes que es facin una revisió mèdica esportiva en 
un centre homologat o bé que consultin al metge la seva 
possible participació en la cursa de 10 quilòmetres.

EN 2 MINUTS...
35 anys de la Penya Blanc i Blava Parets-Lliçà
La Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà celebrarà la festa 
del seu 35è aniversari el cap de setmana del 28 i 29 de 
març. El dissabte 28, a partir de les 17 h, a la plaça de 
la Vila, hi haurà una festa infantil, i el diumenge 29, es 
farà un dinar de celebració al restaurant Can Cirili de 
Lliçà de Vall. Del programa d’activitats per al 2015, cal 
destacar la primera botifarrada de la Penya, prevista 
per al 30 de maig al Sot d’en Barriques, el 4t torneig 
de futbolí de Festa Major el 26 de juliol, a la plaça de la 
Vila, o el 5è Sant Silvestre de futbol, al camp municipal 
Josep Seguer, el 27 de desembre.

Escollida la mascota del campus d’handbol
Hugo Luque Garcia, alumne de l’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat, ha estat el guanyador del concurs de 
dibuix per escollir la mascota del Campus de Setmana 
Santa que l’Handbol Parets organitzarà el 30 i 31 de 
març. Luque va resultar el guanyador de la convocatò-
ria amb el dibuix titulat ‘Pinxu’. Un total de 303 dibuixos 
es van presentar al concurs, dels quals es van escollir 
6 finalistes, 3 per cada categoria segons els cursos de 
primària. Hi han participat les escoles: Nostra Senyora 
de Montserrat, Vila Parietes, Les Llisses, Els Vinyals, 
Pau Vila, Lluís Piquer i Pompeu Fabra.

6 socis del CAM, campions de Catalunya
Els socis del Club Esportiu d’Activitats de Muntanya 
de Parets (CAM) Marga Álvarez, Carme Massagué, 
Fulgencio Fort, Josep Domènech, Ricard Massagué i 
Jordi Domènech han aconseguit el títol de campions 
de Catalunya de caminades de resistència de la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Per 
equips, el CAM va quedar 4t -a pocs punts del tercer, 
que va ser el CE Penedès- de la 17a Copa Catalana de 
Caminada de Resistència. El campionat se’l va endur 
el CE Independent de Catalunya i el segon lloc, el CE 
Madteam.

Parets acull la Copa Nacional de combat
El Poliesportiu Joaquim Rodríguez va acollir el passat 
8 de febrer la 14a Copa Nacional de Catalunya infantil 
i cadet de combat i el 15è Trofeu Promoció Sènior, or-
ganitzats per la Federació d’Arts Marcials de Catalunya 
i de taekwondo. D’entre la representació paretana, cal 
destacar que tres lluitadores del Gimnàs Robert van 
aconseguir medalla en la modalitat de combat. Amada 
Coll en va obtenir l’or i Georgina Ruiz i Júlia Rigol, el 
bronze.

Joaquim Rodríguez inicia la temporada 2015
Els tours de Dubai i d’Oman han estat les primeres par-
ticipacions de la temporada 2015 del ciclista paretà de 
l’equip Katusha, Joaquim Rodríguez. Enguany, el fet de 
córrer el Tour de França i la Volta a Espanya li ha per-
mès iniciar més tard la temporada i no prendre part en 
les curses de l’Argentina. Del calendari immediat, en 
destaca la seva presència a la Tirrè-Adriàtic de l’11 al 
17 de març, i la 95a edició de la Volta Ciclista a Catalu-
nya, del 23 al 29 de març. ‘Purito’ vol repetir la victòria 
assolida en l’edició de l’any passat. La clàssica cata-
lana consta de 7 etapes, amb sortida a Calella i final a 
la ciutat de Barcelona.

El Patí Parets, campió català de xou i quartet
Nou èxit del quartet del Club Patí Parets en el Campi-
onat de Catalunya de xou i quartets celebrat a Reus 
(Baix Camp). L’equip paretà, integrat per Carles Gasset, 
Òscar Molins, Isabel Repullo i Alicia Romero, va quedar 
campió de Catalunya. La propera cita del quartet serà 
els propers 20 i 21 de març al Campionat d’Espanya 
que es farà a Vigo. 

Activitats dels Jocs Esportius Escolars
El dissabte 14 de març es farà, al pavelló d’esports, 
una jornada recreativa dins de les activitats dels jocs 
esportius escolars 2014-15. Durant el matí, els nens i 
nenes podran gaudir d’una jornada plena d’exercicis di-
rigits i els seus pares podran gaudir de les progressions 
dels seus fills. A més, el dissabte 30 de maig es faran 
coincidir el cros escolar i la cloenda de la temporada 
dels Jocs Esportius Escolars.

Finalment, el seu somni serà una realitat. El jove paretà 
Toni Quiñero participarà en la primera edició del Campi-
onat del Món de WCMX (World Championship), que tindrà 
lloc el 25 i 26 d’abril a City of Grand Prairie (Texas). Quiño-
nero ha estat seleccionat per participar en la competició, 
on hi seran els 13 millors esportistes del món.
‘És una gran fita, no m’ho esperava i menys tan ràpid’, diu 
Quiñonero, que ha engegat una campanya de crowdfoun-
ding, a través de les xarxes socials, per aconseguir els 
diners necessaris per poder finançar el vol cap als Estats 
Units i l’estada.
El jove de 25 anys es va iniciar en l’esport del WCMX fa 
un any i mig aproximadament perquè el seu millor amic 
(Alejandro Ruiz) és roller i l’acompanyava sempre als ska-
teparks. Al principi -tal com relata Quiñonero- ‘no m’agra-
dava gaire, em passava hores avorrit assegut en un racó, 
fins que ell em va animar a provar el que ell feia, però amb 
una cadira de rodes’.
Des d’aleshores, Toni Quiñonero ha participat en un munt 
de competicions i festivals d’esports extrems. L’any pas-
sat va viatjar a Utrecht, Hamburg, Lió, Sevilla, Còrdova i 
també va estar present en altres exhibicions a la ciutat 

El rider Toni Quiñonero anirà al Mundial de WCMX

de Barcelona i a la resta del territori català.

Preparació física molt intensa
L’esportista, que en el seu moment es va convertir en el 
primer rider de WCMX de tot Espanya segueix un cicle 
d’entrenament molt intens per afrontar les competicions 
del seu calendari. Diàriament, fa classes de musculació al 
gimnàs, diversos cops a la setmana roda amb la seva ca-
dira de rodes pels carrers i, puntualment, també s’entrena 
als skateparks de Mollet i de la Mar Bella de Barcelona.
Tot i que Toni Quiñonero té una malformació congènita 
del tub neural (espina bífida) i hidrocefàlia, sempre ha 
intentat iniciar-se en el món de l’esport. Abans d’endins-
ar-se en el WCMX (Wheelchair Moto Cross) va jugar a 
bàsquet, va anar en ultralleuger -acompanyat- i va parti-
cipar en una marxa des de Parets fins a Madrid, en cadira 
de rodes, que va durar 33 dies. 
La participació de Quiñonero en el Mundial s’inclourà en 
un documental que s’està enregistrant sobre la trajectòria 
del jove paretà, que no té cap limitació a l’hora d’aconse-
guir els seus somnis.

El jove paretà viatjarà, del 23 al 27 d’abril, fins a Texas per participar en el primer World Championship

 A la imatge, Quiñonero a la plaça de la Vila amb la seva cadira de rodes de competició Mogo Wheelchairs 



26 de febrer de 201518 GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Yo no soy tonto

El cap de llista del PSC va dir a les eleccions del 2011 que crearia 600 llocs de treball. Teníem 1.402 
aturats el gener del 2011, tenim 1.406 aturats el gener del 2015... “Yo no soy tonto”.
Tres anys d’inacció, i ara de cop, pàrquings al Cementiri, al Camp de les Peces i al Pavelló, sala de 
Cal Jardiner, carrils bici sobre el paper, poliesportiu a Can Butjosa, simulacre de procés participatiu 
a l’Eixample que potser només pretengui aconseguir correus electrònics de qui opta per dir algú 
cosa, obres en un tram de l’av. Espanya. Quasi tot amb préstecs al voltant de 2 milions d’euros... 
“Yo no soy tonto”.
Inaugura que inauguraràs si al poder et vols quedar. Això és el que sembla practicar l’equip de 
govern format per PSC + PP. Tindrem fins i tot contenidors d’escombraries nous, això sí, a preu d’or; 
no és que no convinguin, perquè els que hi ha es troben en un estat deplorable, però el contracte 
que varen signar, just abans de les eleccions del 2011, va ser, tot i la contractació expressa d’una 
consultoria privada, d’unes condicions lamentables ja que haurem de pagar per partida doble els 
contenidors. Per cert, el contracte pujava 1.140.000 € més IVA i s’han afegit dues modificacions. 

En el pressupost del 2015, hi ha 1.400.000 €, però... “Yo no soy tonto”.
Just abans de les eleccions es contractarà un arquitecte i un economista. Més de tres anys sense 
i ara correm-hi. No tenim arquitecte, però de periodistes en tenim vuit... “Yo no soy tonto”.
Ja que sembla que no pintem res, el govern municipal del PSC+PP sí que sembla pintar molt, fins 
i tot les línies blanques dels carrers, trobarem com a d’altres eleccions un quadre idíl·lic de la 
Suïssa del Vallès a Parets... “Yo no soy tonto”.
Agafar imatges aèries properament deixarà de ser un problema, sabeu que properament tindrem 
un heliport civil al costat del circuit?, sembla que s’acaba de coure. El que no sabem és com anirem 
de soroll i d’altres...”Yo no soy tonto”. 
Per anar bé del tot hi hauria d’haver eleccions cada any... Yo no soy tonto...o sí?.

Desmontando el “Independentismo de bolsillo”

Cataluña ha recibido más de 45.000 millones de euros de inversión en 10 años de fondos del 
Estado, en infraestructuras y ayudas directas. Desde el año 1996 al 2012, las inversiones del Mi-
nisterio de Fomento alcanzaron los 23.000 millones de euros. A modo de ejemplo, las siguientes 
inversiones nos parecen las más importantes: 1. 9.000 millones para el AVE en Cataluña. Cabe 
señalar que Cataluña es la única comunidad autónoma de España que tiene todas sus capitales 
de provincia enlazadas por AVE en el recorrido Lérida - Tarragona - Barcelona - Gerona y 2. 3.000 
millones de inversión para la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Respecto al Presupuesto General del Estado para 2015, las afectaciones más trascendentes para 
todos los catalanes son:
- Se incrementó el 13% de la inversión respecto a 2014.
- El porcentaje en Cataluña en relación con el conjunto de España es del 9,5 %. Sólo existen tres 
comunidades con un porcentaje mayor (Andalucía, Galicia y Castilla y León).
- El Partido Popular apuesta por un modelo territorial autonómico que se basa en la cohesión y 
el desarrollo solidario. Defendemos que todas las comunidades autónomas avancen por igual, 

en la medida de lo posible, respecto a la construcción y modernización de sus infraestructuras.
- El presupuesto de Fomento para 2015 en Cataluña asciende a 2.094,7 millones de euros, que 
representa un incremento del 3,8 % respecto a 2014, a priori no parece un gran incremento, pero 
se sitúa un 143,3 % sobre la media nacional, por tanto el gobierno de España favorece a Cataluña, 
lo cual deberíamos de estar muy agradecidos todos los catalanes.
- Los ejemplos serían innumerables, aumento del 24,7 % en inversión para carreteras, 27,2% en 
ferrocarriles, 11% en aeropuertos.....
Todo lo mencionado tiene afectaciones directas para nuestro municipio. Gracias a la colaboración 
del ministerio de Fomento con la Generalitat el tramo de la línea de cercanías comprendido entre 
Parets y Granollers se desdoblará a partir de 2016, el próximo mes de marzo se inicia la licitación 
para la redacción del proyecto. Por todo esto creemos que la tan oída y lamentable frase de “Es-
paña nos roba”, queda totalmente desmontada, la realidad es que España nos ayuda, nos apoya, 
nos quiere y confía en nosotros, somos parte imprescindible de España y los catalanes no nos 
podemos permitir estar fuera de España.

Bipartidisme a Parets (IV): Gallecs

ICV-EUiA com a organització adherida a la Plataforma de Defensa de Gallecs hem decidit cedir 
l’espai a la Plataforma per tal que pugui fer difusió dels perills que amenacen aquest indret que 
tant estimem.
Torna la lluita per la defensa de Gallecs.
Gallecs és un espai únic que compartim els veïns i veïnes de Parets, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, 
Mollet, Santa Perpètua, Palau i Montcada. La seva situació d’oasi dins la trama urbana li dóna 
un valor encara més gran pel seu potencial paper de relació entre la natura, el camp i la ciutat. El 
seu mosaic agrícola i la seva biodiversitat són els seus valors paisatgístics més importants i cal 
preservar-los perquè segueixi complint la seva funció ecològica i connectora.
Si segueix sent el pulmó de la plana vallesana és gràcies a més de 30 anys de lluita contra 
l’expropiació l’any 1971 de 1.500 Ha per tal de construir-hi una ciutat dormitori. El 1978 va tenir 
lloc una manifestació històrica per la defensa del territori. Les amenaces contra aquest no van 
acabar amb la retirada del projecte, ni tampoc el 2005 amb la inclusió al PEIN (pla d’espais d’interès 

natural) de 753Ha després de la insistència de les entitats ecologistes com la PDG.
Avui encara es veu amenaçat per multitud de circumstàncies, moltes fruit de l’especulació urba-
nística: traçats d’infraestructures, pràctiques incompatibles amb la biodiversitat local o solars 
que es van quedar “arbitràriament” fora del PEIN, alguns d’ells urbanitzables com el cas de Can 
Banús II on l’empresa TransWences té previst construir una central logística de mercaderies i ja 
ha abonat una paga i senyal a INCASÒL.
És per això que la PDG s’ha tornat a mobilitzar: per aturar la industrialització de Can Banús, per 
augmentar la superfície protegida amb les finques perimetrals, per una millor eina que el PEIN per 
a la protecció i gestió de l’espai i pel Pla Especial per regular-ne els usos. Cada cop més persones i 
entitats dels diversos municipis ens hem adherit al manifest i treballem fent al·legacions, mocions, 
queixes, paradetes, xerrades, reunions, activitats o accions, i en calen més! (salvemgallecs@gmail.
com) i el 19 d’abril hi haurà una gran marxa com la del 78!
#GallecsNoEsToca #19AbrilGallecs

Grup Municipal Nova Opció per Parets 
www.nopparets.cat 
info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió 
www.ciu.cat/parets 
paretsdelvalles@ciu.info

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal d’ICV-EA 
www.iniciativa.cat/parets 
parets@iniciativa.cat

Ens faria vergonya enganyar a la gent com ho fa l’equip de govern, així de clar, no es pot anar pel 
món dient que està en perill l’aportació que cada any fa la Generalitat a les escoles bressol de 
Catalunya quan saben perfectament que hi ha un acord signat amb la Diputació que les assumirà, 
i que a més enguany i per primera vegada s’ampliarà també ja a les escoles bressol les beques 
menjador per als més necessitats. No és la primera vegada que ho fan, primer s’omplen la boca 
que els altres no compleixen amb les seves obligacions quan saben perfectament que és mentida 
i ho fan per tapar en realitat la incompetència municipal suprema a que malauradament ens tenen 
acostumats. 

Si volen parlar d’incompliments potser que comencin pels seus primers incompliments, els que 
portaven en el que hauria de ser un contracte amb els ciutadans i es diu Programa Electoral del 
PSC, allà van assegurar que no pactaran amb cap partit polític que portés una P en les seves sigles, 
i ves per on ho van fer amb el que en porta dues. I no en van tenir prou amb aquest pacte que, a la 

primera oportunitat que van tenir, varen augmentar els impostos i les taxes municipals, quan en 
el propi programa deien que no els augmentarien. 
 
I ara s’afanyen a corre-cuita a fer totes les obres que es veu que no han pogut fer en tota la le-
gislatura, es creuen que els veïns de Parets som rucs.
Volem canviar de tema i de to per comentar un parell d’aspectes que s’han vist en la passada 
Festa Major d’hivern. Primer volem felicitar pel cada vegada més consolidat Mercat Medieval de 
Parets i tots els actes lúdics i familiars que s’hi fan, això fa poble i ens agrada molt, tot el nostre 
suport per a aquest tipus d’iniciatives, com en tot sempre hi ha un però, i es que ja n’hem viscut 
d’altres a la Festa Major d’estiu, la manera en què s’enfoquen les festes juvenils o més ben dit 
com converteixen aquests la festa en una mena de disbauxa d’alcohol i tota mena d’estupefaents 
ens preocupa i molt, ja hem denunciat els fets en el darrer Ple i esperem que se’n prengui nota i 
s’actuï de la manera adient a la propera vegada per evitar que es tornin a reproduir.

Més de 1.300 paretans inserits amb l’SLOP

Malgrat les retallades per part del govern de la Generalitat i el deute que tenen amb l’Ajuntament, 
de més d’1.5000.000€, el govern municipal socialista no ens hem desviat ni una mica dels nostres 
objectius, del compromís de prioritzar i abocar esforços per afavorir l’ocupació.
La passada campanya electoral ens vam comprometre a facilitar 600 llocs de treball durant la 
legislatura. Les altres forces polítiques ens criticaven i ho titllaven d’electoralista. I res més lluny 
de la realitat: a dia d’avui, més de 1.300 paretans i paretanes s’han inserit al món laboral a través 
de l’SLOP.
Clarament, la nostra aposta són les polítiques socials i les persones: hem planificat Plans 
d’Ocupació Local per a tot el 2015 i aquest febrer, s’obre una convocatòria amb 57 nous llocs 
de treball. Hem donat cobertura a tots aquells veïns i veïnes amb més necessitats amb beques 
menjador, menjar, lloguers, ajuts per rebuts d’aigua, llum, gas... i, en matèria d’educació, hem co-
bert aquelles despeses que la Generalitat ha deixat de finançar. No aporta els 1.800€ per alumne/
any de les escoles bressol i pressupost de zero euros per l’Escola de Música. A més, hem ajudat 

econòmicament a la Generalitat amb les obres de reforma de l’escola Lluís Piquer i del nou Institut 
de Can Fradera.
Tot i dotar més diners a l’àmbit social, la resta de projectes també s’han desenvolupat: mante-
niment de via pública, reparació de voreres, escocells, arbrat viari, noves places d’aparcament 
(aparcament cementiri, Camp de les Peces, entorn Pavelló, costat del CAP, davant l’Institut Torre 
de Malla...), reforma Plaça Horts del Rector,  nova Plaça de la Sardana, carrer Raval, rehabilitació 
Avda Espanya, carrer La Mina i Plaça Dtor Trueta... I val a dir, que totes aquestes actuacions també 
han generat llocs de treball.
La contenció de la despesa, amb la reducció de gairebé 4 milions d’euros de deute de l’Ajuntament 
i de 3 milions d’euros amb el Pla d’estalvi energètic en l’enllumenat públic ens han permès fer 
aquestes polítiques i a més congelar els impostos l’any 2014 i baixar l’IBI i l’aigua un 3% pel 2015 
i congelar la resta.
Els socialistes ho tenim clar: la nostra prioritat són les persones.

Ens faria vergonya
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Sempre, les peles...
La primera carta que va rebre l’Administració local paretana? I és clar que no! Si tot 
just és de 1857! Quantes notificacions no devien haver arribat abans que aquesta! 
Centenars, potser milers... No obstant, és la primera que es custodia a l’Arxiu Mu-
nicipal; la primera que es conserva, vaja! Totes les anteriors han desaparegut per 
causes diverses i dispars: incendis, robatoris, negligència, incúria... Però el cas és 
que no hi són i no les podem consultar, amb la corresponent pèrdua d’un bocí de 
la nostra història.
Aquesta carta de 1857 té com a remitent la Hisenda Pública de la província de 
Barcelona, retorna a l’Ajuntament l’expedient de repartiment de consums –impos-
tos!– i li’n reclama un altre. La recaptació de diners és més vella que anar a peu i 
és precisament la que va generar els primers documents escrits de la història de 
la Humanitat.
Actualment, molta, la gran majoria de la documentació generada per 
les administracions públiques és de caràcter econòmic. Cal fer-la i 

conservar-la per respondre a les necessitats de transparència. És fàcil, però, que es creï un dubte 
(quasi)raonable: d’aquí a 157 anys, els responsables de l’Administració paretana podran consultar el 
correu electrònic que la persona que escriu això va rebre ahir? Només el Temps ho dirà...

PARETS EN IMATGES

Capvespre
Foto de Pere Joan Serra

Si vols que publiquem alguna de les teves 
fotografies ens la pots fer arribar per cor-
reu electrònic a premsa@parets.cat, o la 
pots penjar al Flickr de Parets Connecta 
amb les teves dades, o bé al nostre perfil a 
instagram utilitzant les etiquetes #parets-
connecta o #parets. 

QUÈ N’OPINES DE...

com seria l’Eixample que tu voldries?

Lidia Coca
M’agradaria que fos més 
familiar, més dedicat a 
l’oci amb més parcs i 
espais lúdics. Que no se 
centrés tot al barri antic 
durant les festes i i esti-
gués més repartit. I, a ser 
possible, que el cap de 
setmana hi hagués més 
oferta comercial oberta.

Juan Carlos Gutiérrez
La veritat és que no 
m’ho he parat a pensar, 
m’agrada tal com està 
actualment. Crec que hi 
ha quasi de tot tant en 
comerç com en serveis. 
M’agradaria no haver 
d’anar mirant el terra per 
no trepitjar els excre-
ments dels gossos.

Gregorio Pastor
Me gustaría que los fines 
de semana hubiera más 
ambiente, hay muy poca 
oferta de ocio y comer-
cios, por lo tanto nos ve-
mos obligados a irnos a 
otras poblaciones como 
Granollers.

Carles Xicota
Una molt bona proposta 
seria tenir més respecte 
pel vianant, les voreres 
són molt estretes, estan 
aixecades i a més hi ha 
massa vegetació que 
sobresurt de les viven-
des particulars.

Núria Cot
M’agrada com està, però 
hi ha poca oferta de bo-
tigues de roba, sabates i 
locals per als joves. Crec 
que d’alimentació, l’ofer-
ta està saturada. Per la 
resta, crec que tenim un 
Eixample prou bonic.

Loli Canderrós
Sempre es pot millorar. 
M’agradaria que hi ha-
gués un mercat seden-
tari complet on poder 
trobar-hi de tot. També 
trobo a faltar més color 
als carrers, hi ha molts 
arbres, però m’agradaria 
que també hi haguessin 
més plantes, més colors.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Nous cursos de català a Parets i activitats a la vista
El dimarts 17 de febrer van començar els nous cursos de català a Parets. Hi ha tres grups en marxa, amb un total 
de més de cinquanta alumnes, que, a més de millorar els coneixements de català, podran participar en diferents 
activitats culturals. La més significativa d’aquest quadrimestre serà la celebració de la IX Trobada del Voluntariat 
per la llengua i dels Cursos de Català del CNL del Vallès Oriental, que aquest any es farà a Parets.

Des de fa nou anys, el Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental organitza una trobada anual d’alumnes 
de català i voluntaris per la llengua de tota la comarca per donar a conèixer diferents indrets del territori i passar 
un bon dia de germanor. S’han fet trobades a Campins, Gualba, Sant Celoni, Caldes de Montbui, les Franqueses 
del Vallès, Montornès... 

Aquest any, el dissabte 25 d’abril,  donarem a conèixer una part de la riquesa del nostre poble a alumnes, aprenents, 
voluntaris i acompanyants dels municipis veïns. Al matí, farem una caminada des de Can Jornet fins a la Linera, amb 
la col·laboració de l’Escola de la Natura, que ens explicarà els punts més importants del recorregut. 
Un cop arribats a la Linera, la Colla del Ball de Gitanes ens oferirà una mostra de balls de gitanes 
i, a continuació, ens entaularem al mateix parc i dinarem. Cap a les 4 de la tarda anirem a conèixer 
el Teatre Can Rajoler, veurem l’exposició “La Pedra del Diable”, i tancarem la jornada amb un petit 
espectacle ofert per l’escola de música Maria Grever. Tot un luxe!

RAP107

35 anys amb RAP 107 FM, l’emissora municipal de Parets del Vallès
Enguany, celebrem els 35 anys de RAP 107 FM, l’emissora municipal de Parets del Vallès. RAP 107 va néixer l’11 de 
setembre de 1980. Va ser la desena emissora municipal de Catalunya que va entrar en funcionament i la segona 
del Vallès Oriental. L’emissora està gestionada per l’Ajuntament de Parets com un servei més dins del Departament 
de Comunicació.
Durant aquests darrers 35 anys, han passat pels seus estudis, situats a l’avinguda de Lluís Companys, nombrosos 
paretans i paretanes que han dut a terme infinitat de programes. Periodistes destacats, amants de la ràdio, per-
sonatges il·lustres, col·laboradors i aficionats han convertit RAP 107 en una de les emissores de ràdio locals més 
destacades a Catalunya.
Els informatius, els esports, espais musicals, entrevistes, programes de poesia, d’història i històries del nostre po-
ble, de cinema, espais infantils i juvenils, d’humor i de molts altres gèneres han tingut cabuda en aquests 35 anys 
d’història de la ràdio. Actualment, programes com RAP Matí, Carrer 107, RAP a la carta, RAP107.edu, Fauna ibèrica 
o Gent de Parets, s’han convertit en un referent dins la programació estable de l’emissora.
L’any 2005, RAP 107 va commemorar els 25 anys d’història amb diverses activitats, com un ball popular i botifarrada, 
programes especials al carrer, tertúlies, entrevistes a moltes de les persones que han passat per l’emissora i una 
exposició fotogràfica al Centre Cultural Can Rajoler.
Durant el 2015, RAP 107 celebrarà aquests 35 anys amb un ampli programa d’activitats que donarem a conèixer 
pròximament en aquest espai.

 Carles Font
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Com és que vau decidir crear aquesta associació?
Ja em rondava la idea de crear-la des de fa temps. De fet, ja coneixia l’Olga Rio i, a 
més, vaig conèixer a través de les xarxes socials la Lídia i la Montse, i vam decidir crear 
aquesta entitat perquè cada any a Catalunya i a Espanya s’abandonen molts animals, 
sobretot gossos i gats. Per això vam tirar el projecte endavant.

Com es troba l’entitat en aquests moments?
Hem anat al Registre d’associacions i ara estem acabant de fer tots els tràmits admi-
nistratius. L’Ajuntament de Parets i el seu alcalde, Sergi Mingote, ens ha donat tot el 
suport per impulsar-la i, fins i tot, hem pensat que un bon lloc on es podria ubicar seria 
en uns terrenys al costat de La Marineta.

Quin és el vostre principal objectiu?
El que promocionem és l’adopció. Però hi ha altres formes d’ajudar, com per exemple 
l’apadrinament d’animals, com a centre d’acollida... El que nosaltres desitgem és que 
els paretans i les paretanes col·laborin en el projecte. De moment, hem tingut una gran 
acollida a la nostra pàgina de Facebook. Tots els interessats en aquesta associació 
poden entrar a la nostra pàgina, que es diu Associació Protectora d’Animals de Parets.

A vegades, algunes persones no saben què significa tenir un animal a casa?
Sí. Al principi el compren perquè els fa gràcia, però quan veuen que embruta a casa o 
que se l’ha de cuidar, treure’l a passejar.., se’n cansen i l’abandonen. Si no t’agraden els 
animals, millor que no els tinguis a casa, sobretot si no tens un espai adequat. A més, 
és una responsabilitat i quan un s’estima els animals, tens obligacions que cal fer. Els 
animals no són una joguina o un moble de la casa.

Quines altres activitats voleu fer?
Ens agradaria que la protectora fos també un bressol d’animals, pensat, sobretot, per 
a les famílies que estan moltes hores fora de casa i ens el puguin deixar i cuidar-lo. En 
aquest sentit, necessitem molts voluntaris i socis que ens puguin ajudar a tirar enda-
vant aquest projecte. També ens agradaria fer xerrades a les escoles per conscienciar 
que cal tractar bé els animals. En aquest sentit, volem fer una tasca divulgativa, edu-
cativa i cívica.

David Nocelo, president de l’APAP
A principis d’aquest any, un grup de paretans, entre els quals hi ha David Nocelo, 
Montse Barragán, Lídia Camps i Olga Rio, van crear l’Associació Protectora d’Animals 
de Parets del Vallès. L’objectiu és acollir i protegir els animals abandonats en el centre 
d’acollida, que en un principi podria estar ubicat en uns terrenys a prop del Centre de 
Recursos Empresarials La Marineta. També volen fer xerrades per conscienciar que 
els animals no s’han d’abandonar. David Nocelo n’és el president i un gran amant 
dels animals. De fet, té sis gossos adoptats.

M’agrada... 

Els animals, especialment els gossos.
La gent que somriu.
La música, sobretot Coldplay i el pop-rock 
britànic.
El Barça.

No m’agrada...

La gent falsa.
Els maltractadors de persones i animals.
Els toros com espectacle i, especialment, 
els toreros.

“Els animals no són una joguina o un moble de la casa.”

3, 4,

10, 11

D’11.45 a 13.15 h, tallers de prevenció de relacions abusi-
ves, a càrrec de l’Associació Candela per a la Investigació i 
l’Acció Comunitària.
Adreçat a l’alumnat de 2n i 3r d’ESO de la Secció d’Institut 
Parets del Vallès II, dins el projecte Gènere a l’Institut.
 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de 
Dones.
 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: Dones 
de conte, a càrrec de Carme Brugarola.
 
De 16 a 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, taller Cultivant 
l’Autoestima, a càrrec d’Isabel Erill psicòloga, psicotera-
peuta corporal i professora de ioga. Gratuït. Places limita-
des. Inscripcions a Cal Jardiner. Telèfon: 93 573 72 00
 
A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, concert Març de Dones, 
a càrrec dels grups Reset in May i DePalet Band.

A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club lectura per a 
adults: 
tertúlia al voltant de la novel·la Eva Luna d’Isabel Allende.
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A les 21.30 h, a la Sala Cooperativa, sopar de dones: 
porta el teu plat i el teu somriure! Amb l’actuació de 
l’artista Nakany Kanté, de Guinea Conakry. Places limita-
des. Inscripcions a Cal Jardiner. Telèfon 93 573 72 00.
 
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del 
Servei d’Informació i Assessorament a les Dones de 
Parets, a càrrec de Nuria Alba i Roser Lladó. Amb 
l’actuació del grup de teatre amateur Pànik Escènik, que 
representarà l’obra El Patriarcat ha mort. Hi haurà servei 
de cangur.
 
A la Biblioteca Can Rajoler, Mirades en Femení: exposició 
de llibres relacionats amb la temàtica.
 
Obra de teatre Stop! a càrrec del grup de teatre jove del 
Casal de Joves Cal Jardiner, adreçat a l’alumnat de 1r. 
d’ESO de la Secció d’Institut Parets del Vallès II. Directo-
ra de l’obra: Padi Padilla.

Ajuntament de
Parets del Vallès
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