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Guanyadors de la Nit 
de l’Esport 2015

Entrevista: Carles Martín
dissenyador gràfic 

19 24

Entren en funcionament els nous horts socials 

Aquest juliol s’ha fet el lliurament dels títols i les claus de les casetes 
als adjudicataris del nous horts socials situats a Can Jornet. Aquest és 
un projecte impulsat per l’Ajuntament de Parets amb l’objectiu d’ajudar 
les persones jubilades i/o aturades del municipi en la seva economia 
domèstica, amb la creació d’un espai verd per al cultiu de verdures i 
hortalisses de consum propi. Pàg. 9

59

Alumnes de 3r de l’IES 
Torre de Malla guanyen 
el premi TAS

Orígens-Destins, llibre 
i espectacle

Nous correcans per 
Festa Major

15 17

Willkommen, bienvenue, welcome, benvinguts, bienvenidos... Ja tenim aquí la Festa Major d’Estiu! Aixeca’t del sofà, apaga el televi-
sor, obre les portes de bat a bat i deixa que la gresca ompli cada racó de casa teva. Gaudeix dels carrers guarnits, de la música a la 
plaça de la Vila o al parc la Linera, balla, xiula, diverteix-te com mai, deixa’t endur per la màgia de la fira i sorprèn-te amb el foc dels 
diables, la Nit de Teatre o la Festa de l’Escuma. No hi ha excuses. Només necessites la samarreta, les monedes del Milcentenari, el 
got i moltes, moltes ganes de passar-ho bé. Des de demà, divendres 24 de juliol, i fins al dilluns 27 de juliol, tot Parets serà una festa, 
la teva festa, expressament dissenyada perquè tu en siguis protagonista. Pàg. 3-4-5

Comencen les obres al talús de l’avinguda Catalunya

El 28 de juliol s’iniciaran les obres d’arranjament del talús de l’avinguda 
de Catalunya, en el tram comprès entre el refugi de la Guerra Civil i el 
final del carrer Barcelona. Les obres consisteixen en la construcció d’un 
mur de gabions sobre el talús per evitar els possibles despreniments, i 
l’arranjament de la calçada i de les voreres, tant de l’avinguda Catalunya 
com del carrer Barcelona. Pàg. 11

‘ 
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Ajuntament
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Ajuntament. Serveis Personals
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Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
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 d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29

T
EL

ÈF
O

N
S

 D
’IN

T
ER

ÈS

Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Pa-
rets
IES La Sínia
93 562 48 71
93 562 16 24
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Casal de Joves Cal Jardiner

93 573 72 00
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixam-
ple)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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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

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

Información de interés. La polilla de la ropa

Si observamos unos agujeritos sospechosos más o me-
nos agrupados en nuestras camisetas o blusas, especial-
mente de algodón, y hemos mirado, vaciado, sacudido y 
aspirado nuestro armario y cajones y no encontramos 
explicación, es más que seguro que estamos sufriendo 
la presencia de un insecto llamado Tineola Bisselliella, 
comúnmente conocida como polilla de la ropa. 
Inmune a los insecticidas comunes y a los conocidos re-
pelentes en forma de colgadores con esencias, este insec-
to tiene la facultad de camuflarse en rendijas haciéndose 
invisible pero demostrando su actividad extremadamente 
voraz, e irá infectando un armario detrás de otro hasta 
adueñarse de nuestro espacio. Su capacidad de repro-
ducción es muy grande.
Hablando con amigos, vecinos, familiares y compañeros 
de trabajo me ha sorprendido la cantidad de gente afec-
tada de este problema en la zona del Vallés tanto en sus 
hogares, como en las taquillas del trabajo.
Es fácil ver polillas especialmente de noche en los ten-
dederos de la ropa, o en las mosquiteras, así como en 
supermercados y tiendas.
Contactando con un par de especialistas en plagas, me 
confirman algo que yo ya he hecho, instalar mosquiteras  
incluyendo los ventiladores de lavabos interiores, con un 
trocito de tela delante del aspirador, trampas adhesivas 
especiales para polillas que llevan feromonas que atraen 
a los machos, y que encontramos en el super, para men-
guar la población, y guardar la ropa colgada en bolsas de 
plástico transparente anudadas por debajo para evitar que 
entren. La ropa afectada se puede congelar mojada para 
matar las larvas.
Me sorprendió una persona que colocó varias trampas en 
el armario y en menos de una semana atrapó más de 40 
ejemplares en una sola de estas trampas.
Así pues, si eres una de esas personas que anda pregun-
tándose porqué aparecen estos agujeros y andas echán-
dole la culpa al cinturón, merece la pena ponerse en guar-
dia, empezando por las trampas.
Me comentaron los técnicos en plagas que, debido a que 
los inviernos están dejando de ser tan rigurosos como 
antaño, los insectos no mueren en las estaciones, pro-
creando durante todo el año. Deberemos tomar medidas 
para no compartir nuestra ropa con este molesto insecto, 
antes de que sea demasiado tarde. 
Aunque casi imposible, merece la pena intentarlo.

Carmen Garrido

El bus dels jugadors del Barça, a Parets per Festa Major

Aquesta Festa Major, la Penya Blaugrana Parets portarà 
l’autocar on viatgen els jugadors del FC Barcelona. Serà 
el dilluns 27 de juliol, de 18 a 21 h, a l’aparcament del 
carrer la Fàbrica, coincidint amb la celebració del Linera 
Park.
Podreu entrar, fer-vos fotos als seients dels vostres 
ídols.... I és gratuït! Animeu-vos i celebreu amb nosal-
tres la Festa Major i el triplet de l’equip.

Junta de la Penya Blaugrana Parets

Un dels teus morts (fragment)

Jo visc –i ho saps– de mendicar
      imatges.

                           I amb el temps,
a tu també te’n deixaran, de somnis.
     Potser serà el d’algú que visqui
la vida que pots veure mentrestant.
     O tal vegada un mort que vagi
de somni en somni, sol, te n’ofereixi
      algun fragment. I tu hi viuràs
com nàufrag aferrant-te
                             a un bri de palla.

   
Josep Masats (Sant Fost de C., 1953) és un poeta que 
es va buscant poema a poema, gratant en les coses 
que la vida ens porta i intentant trobar una expressió 
sintètica i clara que l’ha dut a explorar la via dels haikús. 
El Niu d’Art Poètic us el presentarà el proper 26 de juliol, 
a la Sala Cooperativa des de les 18 h. 
Aquest excel·lent ensenyant i poeta ha publicat Cafè 
de l’Òpera de Barcelona (amb Joan Margarit), El pen-
jat, Llenguatges de colors, Fragments de vidre i, l’any 
passat, El gall de la teulada, a més de narrativa juvenil i 
atansaments a personatges coneguts com la biografia 
del pintor Joan Abelló.
Com sempre, podreu participar en la roda de poetes 
i rapsodes, a més de gaudir d’un fi de festa  musical. 
Us hi esperem!
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9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i 
Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i la Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, la Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Antonio Torío Fernández
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

s'en va de

VACANCES!

SETEMBRE

tornem al
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

La Festa Major d’Estiu de Parets és ben sonada! Ja la tenim aquí, trucant a la porta i cal estar preparats per rebre-la i per 
celebrar-la com es mereix! A Parets sabem com fer-ho, amb la diversitat necessària perquè cadascú hi trobi el seu espai 
i sigui la festa de tothom. 

La Festa Major és un signe d’identitat, de cultura i de tradició. Precisament, enguany commemorem el centenari d’un 
esdeveniment local, la Fira del Cavall, d’on probablement va sorgir el símbol que figura a l’escut de la nostra vila. 
El programa, farcit de propostes lúdiques, culturals i esportives, no seria possible sense la gran implicació del teixit as-
sociatiu, dels comerços i de les empreses. Entre tots, amb moltes hores de feina al darrere, aconseguim, any rere any, que 
aquests quatre dies esdevinguin un referent, amb una programació de qualitat completament gratuïta.  

En aquesta edició, a més, rebrem la visita d’una representació dels pobles germans de Chilluévar i Santo Tomé, amb qui 
tindrem l’oportunitat de continuar enfortint els llaços d’amistat i d’aprofundir en el coneixement mutu. 

Us convido a gaudir de la festa, a participar-hi activament, a trobar-nos pels carrers engalanats i sobretot a compartir-la.  

Bona Festa Major!

Enguany, l’Ajuntament i la Comissió de Festes han dis-
senyat un programa diferent, variat, original, fresc i ple 
de novetats.
D’entre les activitats més esperades, destaquen els con-
certs d’Apache, Hotel Cochambre, l’Orquestra Marave-
lla, la Rosaleda o la Nit de Teatre al Carrer. Prop d’una 
seixantena d’actes per a tots els públics, que inclouen el 
millor ambient a la Linera amb els DJ convidats, les in-
tervencions de l’escola de ball Elite Dance i el CEM María 
Grever, o l’actuació de Nerea Roblas.
Com cada any, ja s’han posat a la venda les samarretes i 
les monedes del Milcentenari. Tot plegat es podrà adquirir 
al bar de la Comissió, al parc la Linera. I, per desplaçar-se 
d’un cantó a l’altre, res millor que el bus de Festa Ma-
jor, un transport públic gratuït que funcionarà a partir de 

Parets viu una Festa Major d’Estiu plena de novetats i sorpreses per a tothom
Des de demà, divendres 24 de juliol, i fins al dilluns 27, la vila s’omple d’ambient festiu amb prop d’una seixantena d’activitats per a tots els públics

demà, durant la nit i matinada, amb una freqüència de 
30 minuts.
Durant aquests quatre dies trobarem plats per a tots els 
gustos i paladars: activitats per a la mainada, esport, 
poesia, teatre, òpera, sardanes, balls de saló i, per des-
comptat, concerts per a tothom. 
També tornen les eternes baralles dels cavallers del Pla 
i el Serradal, amb les proves organitzades per l’entitat 
Fes-tuka, El Rellotge de Parets o la lluita entre el bé i el 
mal amb la Festa de la Pedra del Diable, protagonitzada 
pel Marcel, l’Elisenda i en Llucifer.
Obeses, De Cara a la Pared, Landry el Rumbero, Grus-
henka, The Downtown Beggars o la presentació de 
l’espectacle Orígens-Destins són només algunes de les 
sorpreses de la festa d’aquest 2015.
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DISSABTE  25 DE JULIOL 
L’Albada del Gall i la cercavila d’autoritats marcaran avui 
el començament de la festa. Durant el dia, podrem veure, 
entre d’altres, el Torneig de Tennis Taula, la passejada de 
gegants, la Gran Festuka o la Milla Popular. 
A més de l’audició de sardanes, hi haurà el concert Por 
jamón al arte, l’Òpera al Carrer, el Rellotge de Parets i el 
lliurament dels premis del concurs de fotografia. Enguany, 
com a novetat, la plaça de la Vila acollirà la presentació 
del llibre Orígens-Destins, i l’espectacle amb el mateix 
nom creat pel CEM María Grever.
Al vespre, el parc la Linera serà l’escenari de la sessió 
Prins Revival, amb Marta Pujol, del concert del grup català 
Obeses i dels incombustibles Apache. 
La sessió musical amb el DJ Charly Rodríguez i Elite Dan-
ce clouran la nit de dissabte.

DIVENDRES 24 DE JULIOL
Avui comença de ple la festa! 
Com sempre, la cercavila formada pels nens i nenes dels 
casals d’estiu, el berenar de Festa Major i el toc de cam-
panes i tronada d’inici de festa dels Diables Parets, ens 
preparen per al gran pregó, a càrrec de la Colla del Ball de 
Gitanes de Parets, que enguany celebra el 40è aniversari. 
Les activitats continuaran en els diferents espais del Barri 
Antic amb les actuacions incloses a la Nit de Teatre al 
Carrer, el recital poètic dels membres de Niu d’Art, dedicat 
a Joan Margarit, la Festa de la Pedra del Diable, la disco-
teca Love Parets, organitzada per Fes-tuka, i el concert 
de De Cara a la Pared al parc la Linera.
La nit, però, no acaba aquí. Per als qui encara tinguin ga-
nes de ballar, el ritme seguirà fins a la matinada amb la 
sessió musical del DJ Víctor Fàbregas.

ACTUALITAT
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DIUMENGE 26 DE JULIOL
El diumenge tenim un grapat de propostes per omplir el 
dia i passar-ho d’allò més bé: la passejada dels gegants 
per l’Eixample, el torneig de futbolí, el concert vermut o el 
taller de fotografia de bombolles de l’AF Parets.
Cap al migdia, l’àpat d’agermanament de l’entitat Herma-
nados, el Tractor Jam... La tarda serà el moment ideal per 
disputar la prova final de Festuka: la rampa!
També podrem escoltar rumba catalana, veure les ex-
hibicions esportives i, per als melòmans, el concert de 
l’Orquestra Rosaleda a la plaça de la Vila.
La nit és plena d’emocions fortes amb l’exhibició de 
ball, el Rellotge de Parets o el concert de The Downtown 
Beggars... I, si pensàveu anar a dormir, ni ho somieu, ar-
riba el Va parir tour de Ràdio Flaixbac: música a partir de 
la 1.30 h de la matinada i fins que el cos aguanti.

DILLUNS 27 DE JULIOL
Avui el dia és molt complet, tot i que no haurem de ma-
tinar per gaudir de la festa. Quan la calor ja no piqui, la 
mainada ocuparà el parc la Linera amb l’espai de jocs 
infantils Linera Park, on podran apuntar-se a la gimcana 
Festukets, escoltar contes en anglès, veure espectacles 
de titelles o participar en els tallers.
Una mica més tard, el DJ Marc Alfonso i Nerea Roblas 
posaran el toc musical a la festa infantil amb el Holie Fest, 
mentre a la plaça de la Vila sona el concert de l’Orquestra 
Maravella. El Cinema Dance, d’Elite Dance, la baixada in-
fernal, el correfoc i la crema de l’Ajuntament dels Diables 
Parets, o el Ball de Festa Major, seran algunes de les ac-
tivitats que ens esperen fins ben entrada la nit.
Arribem al final de la festa amb les actuacions més espe-
rades: Grushenka i els components d’Hotel Cochambre.
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Divendres 24 juliol
23.00 Nit del Teatre al Carrer
01.15 Concert De Cara a la   
 Pared
03.00 Sessió musical.
 DJ Víctor Fàbregas

Dissabte 25 juliol
21.00 Sessió Prins Revival
23.00 Concert d’Obeses
00.45 Concert d’Apache
03.15 DJ Charly Rodríguez i   
 Elite Dance

Diumenge 26 juliol
13.00 Concert vermut amb   
 Small River BB
21.00 Sessió Prins Revival
23.30 Concert de The Down-  
 town Beggars 
01.15 Vaparir Tour 2015 Ràdio   
 Flaixback

Dilluns 27 juliol
18.00 Linera Parc, espai de jocs  
 i tallers
20.15 Holi Fest: Nerea Roblas i   
DJ Marc Alfonso
21.00 Cinema Dance, amb Elite  
 Dance
00.00 Concert de Grushenka
01.45 Concert ball amb Hotel   
 Cochambre

Divendres 24 juliol
18.30 Nit del Teatre al Carrer
19.20 Pregó
22.00 La Festa de la Pedra del   
 Diable

Dissabte 25 juliol
19.00 Concert Por Jamón al   
 Arte
20.00 Audició de sardanes
22.00 Òpera al carrer
23.30 Orígens destins,    
 l'espectacle

Diumenge 26 juliol
20.00 Concert amb Orquestra   
 Rosaleda
23.00 Exhibició balls de saló
23.30 Ball amb l'Orquestra   
 Rosaleda

Dilluns 27 juliol
20.30 Concert de l'Orquestra   
 Maravella
22.00 Bateig i correfoc de   
 Diables
00.00 Ball amb l'Orquestra   
 Maravella

ACTES PRINCIPALS18.30 h plaça de la Vila
La danza de la calle

(connexions musicals)

Brincadeira 

19 h plaça de la Vila
Toc de campanes 

i tronada d’inici de festa

Diables Parets i Parròquia de Sant Esteve

19.05 h plaça de la Vila
Toc d’inici i entrada de figures

Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de 

Parets 

19.20 h plaça de la Vila
Pregó de Festa Major: 40è aniversari 

de la Colla del Ball de Gitanes 

Colla del Ball de Gitanes de Parets

19.30 h plaça de la Vila
La danza de la calle

(connexions musicals)

Brincadeira 

19.45 h plaça de la Vila
Circus (teatre familiar / titelles)

Cia. Jordi Bertran

19.45 h pl. de la Vila a parc 
Linera
Wandering Orchestra

(teatre itinerant / humor)

Cia. Wandering Orchestra

20.30 h pl. de la Vila a c/ la 
Fàbrica
La danza de la call

(connexions musicals)

Brincadeira

20.45 h c/ la Fàbrica
Xarivari Blues

(circ / equilibris / llit elàstic)

Circo Los

21.35 h c/ la Fàbrica
a pl. de la Vila
La danza de la calle 

(connexions musicals) 

Brincadeira

22 h plaça de la Vila

XX Festa de la Pedra del 

Diable de Parets 

(representació de la llegenda local)

Emesa en directe via streaming

al parc la Linera

23 h parc la Linera (xemeneia)
Somnis de sorra (circ / art amb sorra)

Cia. Ytuquepintas

23 h de plaça de la Vila a Escola 
de Música
La danza de la calle

(connexions musicals)

Brincadeira 

23.30 h parc la Linera (E. Música)
LP Mix (circ / clown)

Cia. LP

00 h parc la Linera (xemeneia)
Marabunta (música / humor) 

Guillem Albà & The All in Orchestra 

01.15 h parc la Linera
(escenari gran)
Concert cloenda

Nit del Teatre al Carrer

De cara a la pared (presentació nou disc)

i DJ Víctor Fàbregas

Nit
Teatre

al carrer

del

2015

DIVENDRES 24 JULIOL

parets del vallès
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Horaris d’estiu dels serveis municipals
Amb motiu de les vacances d’estiu, alguns dels serveis 
i dependències municipals modificaran els seus horaris 
habituals, que quedaran de la següent manera:
Biblioteca Can Butjosa: tancada del 3 al 14 d’agost, amb-
dós inclosos. La resta del mes l’horari serà de 10 a 14 h 
i dilluns i dimecres a la tarda de 17 a 20 h. 
Biblioteca Can Rajoler: tancada del 10 al 23 d’agost. La 
resta de dies del mes d’agost l’horari serà l’habitual tot 
i que, fins al 15 de setembre, els dissabtes l’equipament 
romandrà tancat.
Centre Cultural Can Rajoler / Serveis Personals: tancat de 
l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos.
Escola de la Natura: tancada tot el mes d’agost.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), plaça de la Vila: obrirà 
tot el mes d’agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Ro-
mandrà tancada tots els dissabtes del mes d’agost i les 
tardes dels dijous entre el 15 de juliol i el 15 de setembre.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer Major: Tancat 
del 10 al 21 d’agost. La resta del mes d’agost l’horari serà 
de 9 a 14h.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), edifici consistorial: 
Tancat de l’1 al 31 d’agost. 
Oficina de Serveis Socials: el servei romandrà obert tot el 
mes d’agost amb l’horari d’atenció al públic habitual, de 9 
a 14 h. Per a atenció personalitzada, cal trucar prèviament 
al telèfon 93 573 79 79.
Oficina de Serveis Territorials: tancat del 10 al 23 d’agost, 
ambdós inclosos. 
Piscina Miguel Luque: tancada del 31 de juliol al 16 
d’agost. La resta del mes, l’horari serà de dilluns a di-
vendres de 8 a 21 h i dissabtes i diumenges de 10 a 15 h.
Poliesportiu Joaquim Rodríguez: tancat del 28 de juliol al 
23 d’agost, ambdós inclosos. 
Servei de Desenvolupament local i Ocupació, Comerç i 
Turisme: romandrà obert la primera setmana d’agost i a 
partir del 24 del mateix mes. La gestió d’ofertes de feina 
no es veurà interrompuda durant el mes d’agost.

SERVEIS MUNICIPALS

La nova legislatura 2015-2019 s’ha iniciat amb un nou 
model organitzatiu de l’equip de govern. El tradicional car-
tipàs municipal, amb la designació de regidors per a cada 
servei municipal queda enrere, i s’aposta per un model 
totalment diferent que cerca la proximitat, la interacció 
amb la ciutadania i la transversalitat a l’hora de treballar.
L’eix principal és la figura dels regidors de barri. Aquest 
model s’ha treballat amb la divisió de tot el municipi en 
set barris, delimitacions territorials que tenen al capda-
vant un regidor responsable i que coordina l’alcalde, Sergi 
Mingote. 
Aquesta és l’estructura organitzativa política, si bé el mo-
del funcional intern de l’administració continua tenint una 
relació directa amb els serveis, amb coordinadors polítics 
i regidors de referència en els diversos àmbits.

Regidors 2.0, més pròxims a les xarxes
Toni Fernández és el regidor de barri de Cerdanet, Jardi-
ner i Can Riera; Paola Gratacós, de Can Butjosa, la Salut i 
Riera Seca; Susanna Villa, de l’Eixample Central; Francesc 
Juzgado, de Can Berenguer i l’Espai Central; Miguel Pé-

rez, de Can Roura, l’Estació i la Sardana; África Martínez, 
del Sot d’en Barriques i l’Escorxador, i Dídac Cayuela, del 
Barri Antic.
Ja ha entrat en funcionament un perfil de Facebook de 
cadascun d’ells. S’hi pot accedir cercant Regidor barri/
(nom del barri) i fer M’agrada a la pàgina. Aquest és un 
canal viu, a través del qual els ciutadans poden fer arri-
bar les seves propostes, incidències o fins i tot compartir 
informació que considerin important per als veïns de la 
zona. Alhora, està activa una adreça de correu electrònic 
per poder contactar-hi: el mail de cada regidor comença 
amb regidorbarri. més el nom i primer cognom del regi-
dor i @parets.cat. (per exemple, el de Paola Gratacós és 
regidorbarri.paolagratacos@parets.cat).

Futurs despatxos per a visites
Actualment s’estan definint els possibles espais per habi-
litar a cada barri un punt de trobada amb els veïns. Alhora, 
un dels plantejaments és dur a terme reunions periòdi-
ques a cada zona i així establir un fòrum de debat per 
tractar aquells temes que afectin a la ciutadania. 

El cartipàs municipal se centra en els regidors de barri
S’activa una pàgina de Facebook per a cada regidor per interactuar amb els veïns del barri assignat

Gratuïtat de llibres de text per al curs 2016
L’alcalde Sergi Mingote, el regidor Miquel Pérez i res-
ponsables tècnics ja han mantingut reunions amb les 
direccions i AMPAS dels centres educatius del munici-
pi per impulsar un projecte de socialització dels llibres 
de text, que suposarà la gratuïtat d’aquesta despesa 
per a tots els escolars de primària. A les trobades 
s’ha acordat fer la implantació el curs 2016-2017, 
que s’aplicarà durant 4 anys, i poder definir, a partir 
del setembre, un model similar al que aplica l’escola 
Lluís Piquer per a tos els centres.

Convocatòria de 22 nous Plans d’Ocupació
A inicis de setembre s’obrirà el termini per al lliura-
ment de les sol•licituds de la nova convocatòria de 
Plans d’Ocupació Local.
Mitjançant aquesta convocatòria, l’Ajuntament con-
tractarà 22 persones amb perfils professionals d’au-
xiliar de la llar, dinamitzador juvenil, agents cívics, 
administratius, informàtic i neteja de la via pública. 

La Policia deté tres persones per robatori
A mitjan juliol, la Policia Local va detenir tres persones 
de nacionalitat romanesa, majors d’edat i residents a 
Barcelona, per pressumpte delicte de robatori a l’in-
terior d’un habitatge. Els agents, alertats per un veí, 
van poder actuar ràpidament, efectuar la detenció i 
posar-los a disposició judicial.

Parets homenatja Neus Català 
El passat 10 de juliol, l’associació ‘Memòria Històrica 
de Parets’va homenatjat, Neus Català, membre de les 
Joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC) durant la Guerra Civil Espanyola,  i l’única su-
pervivent catalana viva del camp de concentració nazi 
de Ravensbrück. 

EN 2 MINUTS...

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, celebra-
da el passat 16 de juliol, va tenir incorporar 11 punts 
en l’ordre del dia, a més dels precs i preguntes. En el 
decurs del plenari es van donar compte de l’informe 
trimestral relatiu al compliment de la Llei de Moro-
sitat, corresponent al primer trimestre de 2015, així 
com l’aprovació de diverses modificacions de crèdit, 
entre d’altres, per a l’ampliació del programa de Plans 
d’Ocupació Local.  El punt es va aprovar amb els vots 
a favor de PSC i Ciutadans, l’abstenció de NOPP i CiU, 
i el vot en contra de Sumem Parets i Ara Parets ERC.

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions
Aquest mandat, s’estableixen 3 dedicacions comple-
tes i 5 dedicacions parcials, tres del 53% de la jornada 
i dues del 23%. Pel que fa a les retribucions, s’apliquen 
modificacions en les retribucions dels membres de 
l’equip de govern respecte de la passada legislatura. 
L’alcalde, amb dedicació exclusiva, percebrà 50.000 
euros bruts anuals, un 14% menys que el darrer man-
dat, i els regidors a dedicació completa, tindran un 
sou de 49.500 euros bruts anuals, un 8% inferior a la 
legislatura anterior. Els edils a mitja dedicació tenen 
una retribució de 26.235€ bruts anuals i d’11.385 € 
bruts anuals els regidors amb dedicació del 23% de 
la jornada. 
Els electes sense dedicació, als grups municipals a 
l’oposició, perceben una assignació per assistències 
als òrgans col·legiats: 270 € per assistència a cada 
Ple municipal, 270 € per assistència a Comissió In-
formativa, 270 € per assistència a Comissió Especial 
de Comptes i 135€ a Junta de Govern, que equival 
a 5.400 € per regidor/any. Alhora, els portaveus dels 
grups municipals percebran 250€, amb un màxim 
de 3.000€ anuals, per assistència a la Junta de Por-
taveus.  Finalment, els grups municipals rebran in-
demnitzacions de 380€ mensuals per a cada grup i 
182,50€ mensuals per cada regidor electe. 
Aquest punt de l’ordre del dia va comptar amb els vots 
favorables de PSC i Ciutadans, l’abstenció d’Ara Pa-
rets ERC, NOPP i CiU i els vots en contra de Sumem 
Parets. 
Un altre dels punts va ser l’aprovació del règim de 
les sessions de ple i comissions informatives, que 
davant de diferents propostes pel que fa a horari de 
celebració, va determinar una modificació de l’hora de 
celebració. Els plens ordinaris, de caràcter bimensual, 
se celebraran el tercer dijous del mes corresponent, a 
les 13.30 hores. El punt va aprovar-se amb els vots a 
favor de PSC i Ciutadans, l’abstenció de CiU i els vots 
en contra de Sumem Parets, Ara Parets ERC i Nova 
Opció per Parets.
Alhora, es van designar els representants de la cor-
poració en els diversos òrgans col·legiats i el règim 
de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels 
membres de la corporació, així com les assignacions 
de les dotacions econòmiques per als grups muni-
cipals.

Mocions
D’entre les mocions presentades, es va aprovar per 
unanimitat la creació d’una Taula d’emergència social, 
proposada per Ara Parets ERC. No va quedar aprovada 
la moció presentada per Ciutadans relativa al com-
pliment de la llei de banderes i pel qual sol·licitava la 
col·locació de la bandera espanyola a l’Ajuntament. 
Tampoc va aprovar-se la moció presentada per Ara 
Parets ERC per sortir de Vallès Visió. La proposta 
només va obtenir el suport de NOPP. PSC es va ma-
nifestar contrari a la sortida de la televisió pública i 
Sumem, CiU i Ciutadans es van abstenir.

PLE MUNICIPAL
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Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció, les persones físiques o 
jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica i que cobreixin 
les seves vacants laborals mitjançant el Servei Local d'Ocupació de 
Parets (SLOP).

Sol·licitud de la subvenció
Les sol·licituds per acollir-se a les subvencions s'han de presentar, fins 
al 31 de desembre de 2015, a les Oficines d'Atenció Ciutadana de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès (OAC, plaça de la Vila,1) en horari 
d’atenció al públic. També es pot fer la tramitació mitjançant seu elec-
trònica.

Quantia de la subvenció
L’import màxim de la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes 
laborals serà de 1.000€ distribuïts d’aquesta manera:
• Els contractes d'una durada entre un i tres mesos, la subvenció 

màxima serà de 500€ (o la part proporcional).
• Els contractes d’una durada entre tres i sis mesos, s'incrementarà 

l'import anterior fins a un màxim de 500 € (o la part proporcional).
En el cas dels contractes de jornada parcial també s’ajustarà la subven-
ció al % de la jornada.

Per a més informació
Promoció Econòmica i Ocupació

C/ Major, 1   08150  Parets del Vallès · 935738896  slop@parets.cat

SUBVENCIONS A LES 
EMPRESES QUE CONTRACTIN 
PERSONES EN SITUACIÓ 
D’ATUR INSCRITES A L’SLOP 
(4a. convocatòria)

Volem ajudar les empreses. Volem ajudar les persones

Biblioteca Can Butjosa

Horari d’estiu fins a 

l’11 de setembre

De dilluns a divendres

de 10 a 14 h

Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

Tancada del 3 al 16 d’agost

Biblioteca Can Rajoler

Horari d’estiu fins al 

13 de setembre

De dilluns a divendres

de 15.30 a 20.30 h

Dijous de 10 a 13.30 h

Tancada del 10 al 23 d’agost

Aquest estiu, 
llegeix a Parets

INAUGURACIÓ DELS NOUS

correcan Mirador de Gallecs
Av. Francesc Macià

D'11 a 12 h, a la plaça del Mirador de Gallecs
- Carpa de l'Escola de la Natura amb la presència de l'Associació Protectora   
 d'Animals de Parets "Peluts"
- Carpa de Help Guau amb adopció de gossos i educació canina
- Parlaments d'inauguració

De 12 a 12.30 h
- Itinerari-passejada amb gossos per Can Serra fins al passeig Fluvial

De 12.15 a 12.30 h, prop de l'av. Francesc Macià
- Carpa de l'Escola de la Natura amb la presència de l'Associació Protectora   
 d'Animals de Parets "Peluts"
- Carpa de Help Guau amb adopció de gossos i educació canina

A les 12.45 h
- Parlaments d'inauguració

dilluns 27 juliol 2015

De l’1 al 31 de juliol (de 16 a 20 h)
Els dies de Festa Major de 19 a 23 h a Can Rajoler
IX Concurs de disseny de la imatge Festa Major 2015
Tots els treballs presentats, inclòs el cartell guanyador, estaran 
exposats a la sala d’exposicions de Can Rajoler.

Del 9 al 31 de juliol (de 16 a 20 h)
Els dies de festa Major (24-27) de 19 a 23 h a Can Rajoler

aquest any ha estat: els animals domèstics i de granja a Parets, 
per commemorar el centenari de la Fira del Bestiar. 
El dia 25 de juliol a les 19 h es lliuraran els premis a les millors 

Del 24 al 27 de juliol a la plaça de la Vila
II Gigafoto Parets 
Busca’t a la gigafoto que vàrem fer a la trobada ‘Tu no ets de 
Parets si no...’ i a la Festa Major d’Hivern (Mercat Medieval i a 
Can Butjosa). Us podreu trobar a la plaça de la Vila els dies de la 
festa. Us hi esperem!

de festa Major
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El 19 de juliol va tenir lloc la inauguració oficial dels horts 
socials, situats entorn de la masia de Can Jornet.
Durant l’acte, presidit per l’alcalde de Parets, Sergi Mingo-
te, i el regidor, Francesc Juzgado, es van lliurar les claus 
de les casetes a les 23 persones adjudicatàries i 1 a l’As-
sociació de dones africanes de Parets. 
La inauguració va incloure un tast de productes de Gallecs 
i un taller llavorer, on es van poder aprendre tècniques 
per conservar les llavors de diferents fruites i productes 
de l’horta. 
Aquest programa, impulsat per l’Ajuntament, té l’objectiu 
d’ajudar les persones jubilades i/o aturades del municipi 
en la seva economia domèstica, amb la creació d’un es-
pai verd per al cultiu de verdures i hortalisses de consum 
propi. 
Els horts estan situats entorn de Can Jornet, a l’espai rural 

de Gallecs. En aquesta zona s’han habilitat 30 parcel·les: 
28 d’ús particular, amb una superfície d’uns 50 m2 cadas-
cuna, i 2 de 120 m2, que seran gestionades per entitats o 
associacions. En aquest darrer cas, l’hort s’haurà de des-
tinar a fins pedagògics, terapèutics o socials de l’entitat.
L’espai està delimitat i compta amb un pou per a l’extra-
cció d’aigües subterrànies, un dipòsit per a l’acumulació 
d’aigua, un sistema de reg per degoteig amb torns per a 
cada usuari, casetes individuals per al tancament d’eines 
i una zona de serveis comuns.
Per a l’atorgament de les llicències, s’han tingut en comp-
te criteris de tipus social i econòmic. El preu establert és 
de 10 euros al mes, tot i que els primers sis mesos seran 
gratuïts. Aquests horts, a més conservar i millorar la bi-
odiversitat i el paisatge, estan pensats per promoure la 
inclusió social i l’autoconsum entre els usuaris.

En funcionament els horts socials de Can Jornet
Aquest juliol s’han lliurat les acreditacions a la trentena d’usuaris que podran fer ús dels espais

PLUSVÀLUANETEJA VIÀRIA

Urbaser estrena un nou camió d’escombraries
L’empresa Urbaser, concessionària de la recollida 
d’escombraries a Parets, ha estrenat un nou camió de 
recollida. Les característiques principals del vehicle com-
partimentat són la seva gran resistència i capacitat, el 
baix consum de combustible i la reducció en les emis-
sions de gasos i emissions sonores, millores que el con-
verteixen en un transport molt més ecològic i sostenible.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT

PLUSVÀLUASOLIDARITAT

Càritas proporciona aliments frescos als usuaris
Des de fa uns mesos, Càritas Parets compta amb un 
rebost d’aliments frescos, cedits per la cadena de su-
permercats Aldi. Principalment, s’hi pot trobar carn, que 
l’entitat ha congelat prèviament, i, puntualment, fruita, 
verdura, productes de l’hort i peix. 
Per poder beneficiar-se d’aquest servei, cal posar-se en 
contacte amb Serveis Socials o Càritas Parets.

MASCOTES

Inauguració dels dos nous correcans 
El pròxim dilluns, 27 de juliol, coincidint amb la Festa Ma-
jor d’Estiu de Parets, tindrà lloc la inauguració dels dos 
nous correcans, situats a la plaça del Mirador de Gallecs 
i a l’espai verd del carrer de Víctor Català.
L’acte començarà a les 12 h, al correcan de la plaça del 
Mirador de Gallecs des d’on s’ha previst una passeja-
da amb gossos fins a l’espai del carrer Víctor Català, on 

està prevista l’arribada cap a les 12.45 h. Amb motiu de 
la inauguració s’instal·laran, a tots dos espais, una carpa 
de l’entitat Help Guau, per promoure l’adopció d’animals, 
i una carpa de l’Escola de la Natura per promocionar 
l’Associació protectora d’animals de Parets.

Espais d’esbarjo i convivència
Aquests espais estan concebuts per permetre l’esbarjo 
dels gossos en una zona segura i, alhora, afavorir-ne la 
socialització. Ambdós correcans disposen d’una tanca 
perimetral i de dues portes de tancament automàtic.
El manteniment de les instal·lacions es fa diàriament, a 
més d’un tractament mensual de desinsectació. L’acció 
s’inclou dins la campanya cívica “No deixis el marró als al-
tres”, que l’Ajuntament ha posat en marxa per conscienciar 
els propietaris sobre la importància de mantenir els espais 
lliures d’excrements, i de recordar les normes relatives a 
les mascotes i a la seva tinença responsable.

Acord entre Airon Clima i l’Ajuntament
L’Ajuntament de Parets del Vallès i l’empresa Airon Cli-
ma SL, dedicada al subministrament i la instal·lació d’il-
luminació de tipus LED, han signat un acord per substituir, 
de manera totalment gratuïta, les lluminàries de l’equipa-
ment de l’Escola de la Natura.
Aquesta és una prova pilot que l’empresa i l’Ajuntament 
han posat en marxa per tal de comprovar l’estalvi i l’efec-
tivitat del sistema d’il·luminació LED en els equipaments 
municipals.
Segons aquest conveni, Airon Clima assumirà el cost total 
de les lluminàries, valorades en 1.061 euros més IVA, i 
l’Ajuntament les instal·larà a l’Escola de la Natura.
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Inici de les obres d’arranjament del talús de l’avinguda Catalunya, el 28 de juliol
Les obres estan finançades per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets, i es preveu que estiguin completament executades a finals d’octubre

El 28 de juliol, tot just finalitzada la Festa Major, s’iniciaran les obres d’arranjament del talús de la carretera BV-1604, en un tram de 270 metres de llargària de l’avinguda Catalunya, 
comprès entre el refugi i el final del carrer Barcelona. 
L’objectiu de l’obra és adequar l’espai, que es troba força malmès, i que en ocasions ha provocat despreniments a la calçada de la carretera, fissuracions i descalçaments al carrer. 
Les obres consisteixen en la construcció d’un mur de gabions sobre el talús per evitar els possibles despreniments, el replè i trasdossat del mur, l’execució de la xarxa de drenatge, 
la canalització i les bases de fonamentació de l’enllumenat públic, la pavimentació de la calçada i de les voreres, tant de l’avinguda Catalunya com del carrer Barcelona i la senya-
lització. L’actuació suposarà una millora del trànsit, amb més seguretat tant per als vianants com per als vehicles. 
Està previst que l’execució de l’obra es dugui a terme en un termini de tres mesos. Així doncs, a finals d’octubre podria estar enllestida. El projecte ha estat elaborat per l’empresa 
CEDIPSA i té un cost de 391.468 €. Del 81.53% de l’import se’n fa càrrec la Diputació de Barcelona i el 18.47% restant el sufraga l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Circuits alternatius per a vehicles i recorregut del servei de bus
Amb motiu de les obres, el tram afectat de l’avinguda Catalunya, que connecta el Barri Antic amb l’Eixample, romandrà tancat al trànsit durant tota l’execució. En aquest sentit, s’han 
establert circuits alternatius tant per al servei de bus com per als vehicles, tant lleugers com pesats. Pel que fa a vehicles pesats, tot el trànsit es desvia per la zona industrial del 
polígon Sector Z fins a accedir a l’avinguda Tarradellas. En el cas de vehicles lleugers, també es pot utilitzar el recorregut alternatiu a través del carrer Sant Antoni i l’avinguda Lluís 
Companys. Pel que fa al servei de bus urbà, el circuit alternatiu discorrerà també per aquest trajecte del nucli residencial, a través del carrer Major i l’avinguda Lluís Companys i els 
busos interurbans es desplaçaran pel polígon industrial. 

ACTUALITAT
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Un incendi afecta Molienda y Derivados
La matinada del 10 de juliol, cap a les 2 h, una forta ex-
plosió va alertar els veïns de Parets de l’incendi que es va 
produir a l’empresa Molienda y Derivados (Moyde), situ-
ada al polígon industrial Llevant, de Parets.
Agents de la Policia Local es van desplaçar immedia-
tament fins al lloc dels fets. En l’extinció de l’incendi hi 
van treballar 18 camions de bombers, tots els efectius 

SUCCESSOS
de servei de la Policia Local de Parets, els voluntaris de 
protecció civil, Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies, 
una del SEM i una dels bombers de la Generalitat.
Els agents van avisar el propietari de l’empresa i van re-
tirar els camions i furgonetes estacionades al voltant de 
la fàbrica.
De les set naus que ocupa l’empresa, dues van quedar 
totalment destruïdes i una tercera, destinada a oficines, 
parcialment malmesa. En el moment dels fets, la fàbrica 
estava buida i no hi havia cap treballador a l’interior. 
En cap moment hi ha hagut perill de contaminació am-
biental. Fins aquesta setmana, un cop els Mossos d’Es-
quadra han lliurat els informes pertinents, no s’ha donat 
el permís per a la neteja de les naus i poder solventar el 
problema de fums i males olors que ha generat. Actual-
ment ja s’hi està actuant.

Fotografia d’Enric Navarrete.

PLUSVÀLUACAMPANYA
Inspeccions informatives en zones comercials
L’Oficina de Consum de l’Ajuntament (SCAC) i la Dipu-
tació de Barcelona, en col·laboració amb l’empresa CI-
MAE, han posat en marxa una campanya d’inspeccions 
informatives en espais comercials. La campanya, que es 
durà a terme els dies 8, 9 i 10 de setembre, comptarà 
amb 3 persones de l’empresa CIMAE que visitaran la zona 
comercial de l’Eixample amb l’objectiu d’informar, com-
provar i assessorar sobre la normativa relacionada amb 
els horaris comercials, els fulls de reclamació/denún-
cia, l’obligatorietat de posar els preus de manera visible, 
l’etiquetatge, els comprovants de pagament, etc. 
Pel que fa als establiments de restauració, a més, se’ls 
donaran pautes i indicacions sobre els rètols de prohibi-
ció de venda a menors d’alcohol i tabac. 
També s’informarà de la normativa específica a comerços 
com ara els tallers de reparació de vehicles, o els centres 
de bronzejat i estètica.

Del 9 al 25 d’octubre, Parets viurà la primera edició d’una 
ruta gastronòmica pel municipi, amb les ‘tapes’ com a 
element central. La proposta està oberta a tots els esta-
bliments de restauració de la vila que s’hi vulguin sumar. 
De moment, ja són més d’una desena els qui s’han adherit 
al projecte, impulsat per l’Ajuntament de Parets i el Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental, amb la participació d’es-
tabliments del sector restauració i alimentació de Parets 
del Vallès.
El projecte neix amb la voluntat de promocionar el sector 
local de la restauració i l’hostaleria i consolidar-se com 
un esdeveniment de caràcter anual. ‘Parets té molts bons 
restaurants, amb una oferta de qualitat. Aquesta iniciativa 
es planteja com una gran oportunitat per donar-los a co-
nèixer al conjunt de la ciutadania i fer-ne també projecció 
enfora’, assenyala el regidor Toni Fernández. 

La primera edició es fa coincidir amb els 1.111 anys de 
Parets, element que també es tindrà en compte en el dis-
seny de la campanya.
Durant tres setmanes, vigència de la campanya, cada 
restaurant adherit dissenyarà una tapa, que comercialit-
zarà a un preu promocional. Actualment s’estan acabant 
d’ultimar els detalls sobre els horaris de funcionament i 
els preus, que determinarà cada establiment. 
Per tal de difondre la Ruta GastroTapes, s’editaran plà-
nols amb la localització de cada establiment, l’oferta i 
els horaris i es lliurarà al públic participant un passaport 
que podrà segellar a cada restaurant i que donarà la opció 
d’entrar en el sorteig de diversos premis. 
Alhora, es farà un concurs per atorgar el premi a la millor 
tapa, amb la votació dels comensals i d’un tribunal es-
pecialitzat.

A l’octubre, recorre Parets per la ‘Ruta GastroTapes’
Del 9 al 25 d’octubre se celebra la 1a edició d’aquesta campanya per promoure els restaurants localsCambridge School obre una escola a Parets

El pròxim mes d’agost, l’escola d’idiomes Cambridge 
School obrirà un nou centre a l’avinguda de la Pedra 
del Diable 28, davant de l’Institut Torre de Malla. L’es-
pai disposarà de sis aules equipades i es prepararan 
exàmens oficials.

Reparació de bicis a Bikenyrgas
Bikenyrgas és la nova botiga de venda i reparació de 
tota mena de bicicletes a l’Eixample de Parets. El local, 
situat al carrer Llibertat 9, ofereix un servei integral de 
posada a punt per a la teva bici.

El forn de pa ‘Pa Artesà’ canvia d’ubicació
El forn de pa ‘Pa artesà del Vallès’ ha traslladat el 
seu local de l’av. de Catalunya 135 al número 139 del 
mateix carrer.

Reinauguració de la gelateria ‘La Jijonenca’
Després d’un període d’inactivitat, la gelateria La Ji-
jonenca, del carrer Frai Francesc d’Eiximenis 18, obre 
de nou les portes. A més de gelats, hi trobarem cafès, 
creps, gofres, infusions o còctels.

S’inaugura la botiga de roba Petit Bània
La botiga de roba Bània, situada al carrer Major, obre 
nou establiment, dedicat exclusivament a moda infan-
til. La inauguració tindrà lloc avui dijous, 23 de juliol, 
a partir de les 19.30 h. El nou local està situat entre el 
carrer Raval i el carrer de Sant Antoni.

Hanau, nou local al carrer del Raval
Hanau és el nom d’una nova cafeteria situada al carrer 
Raval, número 6. El passat 18 de juliol es va inaugurar 
el local. Hanau ofereix, a més, servei de celler, degus-
tació i xarcuteria.

EN 2 MINUTS...
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PROMOCIÓ CONSUMSCAC
De vacances...

Les vacances són un període de descans que ens han de permetre desconnectar dels 
problemes diaris i gaudir de la família i els amics, però a vegades apareixen problemes 
que poden entorpir o fins i tot espatllar unes vacances. Per tal d’evitar alguns d’aquests 
problemes avui us donem uns consells que us poden ser útils: 

   Els agents de viatges, en general, només ens poden demanar un màxim del 40% de 
l’import total del viatge en concepte de dipòsit.
    La informació escrita proporcionada per un agent de viatges és vinculant i ha de res-
pondre sempre a criteris d’utilitat, precisió i veracitat. No pot incloure publicitat falsa 
o enganyosa. 
   Els factors que poden provocar canvis en els preus d’un viatge contractat només 
poden ser els següents:
 Les variacions del cost del transport i el preu dels carburants. 
 Les variacions de les taxes i els impostos relatius a determinats serveis, com  
 ara els impostos d’aterratge o de desembarcament. 
 Les variacions del tipus del canvi de moneda aplicat al viatge organitzat. 
En qualsevol d’aquests tres supòsits, l’agent ens ha de notificar la revisió del viatge fins 
a 20 dies abans de la data d’inici del viatge.
   El termini per reclamar si tenim una avaria en l’equipatge facturat és de 7 dies i si 
patim un retard en el lliurament de l’equipatge tenim un termini de 21 dies. Si el retard 
és superior a 21 dies es considera pèrdua. 
    Els allotjaments turístics estan obligats a mantenir la reserva, quan l’hagin confirmat 
sense l’exigència de cap paga i senyal, fins a l’hora concertada amb la persona usuària, 
i en cas de no haver-ho fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat. Si el client o clienta 
ha abonat la paga i senyal, l’establiment està obligat a mantenir la reserva efectuada 
sense cap límit horari pel nombre de dies que cobreixi aquesta paga i 
senyal, llevat que es pacti una altra cosa.

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

Èxit de la Fira del Comerç, amb una quarantena de parades
Fira del Comerç i Sot Park, activitat inclosa al programa Eixamplem la Festa, van com-
partir espai, el passat cap de setmana, al Sot d’en Barriques. En el vessant comercial, 
l’organització ha qualificat d’èxit la iniciativa, que va comptar amb més d’una quarantena 
de botiguers i tot un seguit d’activitats lúdiques complementàries a la festa comercial. 
Alhora, en destaquen la gran acceptació del públic assistent.
L’activitat és una de les accions prèvies organitzada pel grup de comerciants que està 
impulsant la nova associació, ASIC Parets, que pretén fusionar les dues entitats existents 
actualment i que es preveu que es constitueixi a inicis de 2016. 

FIRA DEL COMERÇ

Mercat Central, nova denominació del mercat de la plaça Dr.Trueta
Mercat Central és el nou nom del mercat sedentari de l’Eixample, emplaçat a l’entorn de la 
plaça Dr.Trueta. El canvi respon a una estratègia comercial que estan desenvolupament 
els paradistes amb la finalitat de posar en valor els productes de qualitat i el tracte de 
proximitat que ofereixen als clients. 
Proximitat, experiència i qualitat són part del valor afegit dels 11 establiments emplaçats 
al mercat sedentari. 
En els darrers dos anys, aquest espai està prenent de nou protagonisme i han passat 
de 3 parades a 11. Això ha estat possible, entre d’altres motius, per algunes actuacions 
clau, com ara la modificació de les ordenances municipals i les bonificacions per ober-
tura de nous negocis en aquest indret i, alhora, als emprenedors que han apostat per 
aquesta opció comercial, amb l’acompanyament i assessorament del servei municipal 
d’emprenedoria. L’objectiu màxim de l’associació que regeix el Mercat Central és acon-
seguir incrementar l’oferta comercial de les instal·lacions i constituir-lo en un referent 
de productes diferencials.



23 de juliol de 2015 15EDUCACIÓ

Els alumnes de 3r E d’ESO de l’Institut Torre de Malla de 
Parets han guanyat el primer premi TAS, de la Fundació 
Alícia, per la seva iniciativa, el ‘Blog TAS’, un espai en què 
s’ensenya pas a pas l’elaboració de noves receptes fàcils 
i divertides i que fomenta la cuina com a eina d’interac-
ció lúdica per afavorir l’aprenentatge d’una alimentació 
saludable.  

Més de 1.500 alumnes implicats
En aquest primer any, la plataforma ha aconseguit impli-
car un total de 1.524 alumnes de 3r d’ESO, procedents de 
34 centres d’arreu de l’Estat espanyol. La Fundació Alícia 
ha guardonat les propostes amb criteris d’originalitat i 

Els alumnes de 3r del Torre de Malla guanyen el Premi TAS
La classe de 3r E d’ESO ha creat un blog per elaborar receptes originals i saludables

creativitat, i aquelles que han demostrat estar més com-
promeses amb els objectius del programa.

TAS i la Fundació Alícia
El Programa TAS, ‘Tu i Alícia per la Salut’ és un progra-
ma d’intervenció i promoció d’hàbits saludables que es 
va iniciar el 2011 com un programa pilot per avaluar els 
hàbits d’alimentació i d’activitat física abans i després 
d’una intervenció educativa a l’aula.
La Fundació Alícia (ali-mentació i cièn-cia), és un centre 
d’investigació dedicat a la innovació tecnològica en cui-
na, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del 
patrimoni agroalimentari i gastronòmic.

Inauguració del nou curs escolar 2015-2016
La Sala Basart Cooperativa acollirà, el 4 de setem-
bre, a les 11.30 h, l’acte d’inauguració del curs escolar 
2015-2016 adreçat a tots els professionals del món de 
l’ensenyament de Parets. La trobada inclourà la con-
ferència ‘Educar ara’, a càrrec de Jaume Cela, peda-
gog, escriptor i mestre, i Juli Palou, doctor en filosofia 
i ciències de la informació, filòleg i formador. L’acte 
té l’objectiu d’aplegar a tota la comunitat educativa i 
donar el tret de sortida al nou curs escolar.

Albert Vicente és el nou director del Pau Vila
Albert Vicente Teixidor és, des del dia 1 de juliol, el nou 
director de l’Escola Pau Vila. Vicente substitueix l’an-
terior director, Jaume Espona, que ha deixat el càrrec 
després de 10 anys de dedicació, tot i que continuarà 
al centre escolar exercint la seva tasca docent.

Víctor Morales, menció a la prova cangur
L’estudiant paretà de l’escola Ntra. Sra. de Montserrat, 
Víctor Morales, ha rebut una menció especial a la pro-
va cangur, que organitza anualment la Societat Cata-
lana de Matemàtiques. Morales va acabar la prova en 
la 67a posició, amb una puntuació de 107,5.

Cristina Casino, millor nota a la selectivitat
Cristina Casino Villar, de l’IES Torre de Malla, ha estat 
l’alumna de Parets amb millor nota a Proves d’Accés 
Universitari (selectivitat) en la convocatòria de juny 
de 2015. Cal destacar que, enguany, els 44 alumnes  
de 2n de batxillerat i els 2 de Cicle de Grau Superior 
d’Administració i Finances de l’institut Torre de Malla 
(100% dels presentats), han superat aquestes proves.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAGUARDONS
Segona edició dels premis al mèrit educatiu
Pròximament, l’Ajuntament convocarà la segona edició 
dels premis de reconeixement al mèrit educatiu que tenen 
com a objectiu reconèixer públicament el valor de l’esforç 
i la constància de l’alumnat i el professorat del municipi.
Podran optar als premis els alumnes empadronats a Pa-
rets independentment del centre educatiu, i els mestres 
de les escoles del municipi.
La dotació econòmica és, per a la millor nota de selecti-
vitat 300 €; millor nota en un treball recerca 100 €; millor 
nota de batxillerat 250 €; millor nota de grau mitjà 200 € 
i millor nota de grau superior 250 €. També s’atorgarà un 
premi de 300 € al mèrit docent i, per als centres escolars, 
un premi al mèrit escolar de primària, dotat amb 50 € i,  
un de 100 € en el cas de l’alumnat d’ESO. 
Els premis, que es lliuraran a l’octubre, volen fomentar 
valors com la superació personal i la responsabilitat, pre-
miar l’obtenció de les millors qualificacions, els treballs 
de recerca amb millor nota i reconèixer les bones pràcti-
ques educatives dels professionals i dels equips docents.

PLUSVÀLUACLOENDA

Festa de fi de temporada del RAP107.edu
Prop de 280 persones van assistir el passat 4 de juliol a 
l’acte de cloenda de la temporada del programa de ràdio 
‘RAP107.edu’, conduït per Miquel Pérez.
La festa va comptar amb la participació d’entitats locals 
i una representació dels estudiants que han participat 
aquesta temporada al programa.
Uns 250 nens i nenes de les escoles de Parets del Vallès 
han intervingut enguany en aquest espai radiofònic, in-
clòs dins del Projecte Educatiu de Parets (PEP).

PLUSVÀLUAANIVERSARI

Clouen els actes del 25è aniversari de La Cuna
L’Escola Bressol La Cuna ha clos els actes de celebració 
del 25è aniversari del centre amb una gran festa. La jor-
nada va consistir en un berenar-sopar durant el qual, pro-
fessorat, alumnes i familiars, van poder gaudir d’animació 
infantil, tallers, jocs, una actuació d’exalumnes de l’escola, 
ball i l’actuació de Nerea Roblas. Al llarg d’aquests 25 
anys de funcionament han passat per l’escola bressol 
prop de 1.350 infants, alguns dels quals han participat 
activament en l’organització de la celebració.
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CURSOS DE CATALÀ

PER A ADULTS

SETEMBRE 2015

INSCRIPCIONS

del 16 al 29 de setembre 

de dilluns a divendres

de 10 h a 13 h 

dimarts i dijous

de 16 h a 19.30 h

exalumnes

dies 14 i 15, de 10 h a 13 h

 

INICI CURSOS

1 d’octubre de 2015

Casal de Joves

durant tot

L’AGOST
de 10 a 21.30 h

obertes pista poliesportiva
 i pista d’skate

obertes aules d'estudi, 
els bucs d’assaig, 
la sala polivalent
i els ordinadors

de l’1 al 7

i del 25 al 31

 Tancat del 8 al 24 d'agost, ambdós inclosos 

Chilluévar-Parets del Vallès-Santo Tomé

origensdestins

23.30 h Plaça de la Vila. 
Orígens, Destins, l'espectacle. 
A càrrec d’Orígens Companyia Flamenca
    Espectacle flamenc inspirat en el documental
    ‘Orígens Destins’ realitzat per Pilar Pereira, 
    Sandra Piñeiro i Mercè Alcayna.
    Intèrprets: Ernesto Briceño, Javier Malaguilla,
    Katerina Che Malaguilla, Paco Garfia,
    Gerard Marsal i Rafael Bueno.
    Direcció: Javier Malaguilla
    Organitzat per: CEM Maria Grever i Orígens 
    Companyia Flamenca

Activitats incloses dins del projecte d’agermanament 
Parets - Chilluévar - Santo Tomé, amb motiu de la visita dels veïns
d’aquests pobles.

Dissabte 25 de juliol de 2015
23.15 h Plaça de la Vila
Presentació del llibre

origensd
estins

El fenom
en migra

tori a Par
ets del V

allès 

1950-198
0

El llibre explica el context social de l’època al Vallès i a la comarca
de Cazorla, el procés migratori que es va
produir a Parets i la contribució de les persones
immigrades al desenvolupament i la
modernització de la nostra vila.
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Orígens Destins. El fenomen migratori a Parets del Vallès 
1950-1980 dóna nom al llibre elaborat per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès i l’Escola Sant Gervasi de Mollet. Es 
tracta d’una publicació que s’emmarca en els actes al 
voltant de l’agermanament entre els municipis de Chi-
lluévar, Santo Tomé i Parets del Vallès, rubricat l’octubre 
de 2013. Des d’aleshores, s’han dut a terme intercanvis 
culturals i l’estrena del documental amb el mateix nom, el 
passat mes de març. Ara es presenten el llibre i l’espec-
tacle, amb la presència dels alcaldes i veïns de Chilluévar 
i Santo Tomé. Serà dissabte, 25 de juliol, a les 23.15 h, a 
la plaça de la Vila.

Orígens Destins, el llibre i l’espectacle
Orígens Destins és una mostra, en clau local, del fenomen 

Orígens Destins: llibre i espectacle sobre el fenomen migratori
La presentació coincideix amb la visita dels alcaldes i veïns de Chilluévar i Santo Tomé

migratori de mitjan segle XX. Són els orígens, però també 
el destí, de prop d’un miler de persones que van deixar 
enrere els seus pobles d’origen, a la província de Jaén, 
per cercar un futur més esperançador. Marc Aibar, Mercè 
Alcayna, Glòria Campoy i Alícia Pozo són els autors del 
llibre, que fa un recorregut pel context social, econòmic 
i cultural, el fenomen migratori, l’agermanament i inclou 
testimonis que expliquen les seves experiències en pri-
mera persona. 
L’espectacle, creat pel Centre d’Estudis Musicals Maria 
Grever i Javier Malaguilla, és una representació de música 
i dansa creada per a l’ocasió, a partir del documental Orí-
gens Destins. Escenifica el fenomen migratori i s’acompa-
nya d’una projecció audiovisual elaborada per la paretana 
Sandra Piñero. 

PLUSVÀLUAJOVENTUT

Torneig de Futbol Sala a Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner va acollir el passat 15 de 
juliol el Torneig de Futbol Sala 2015. Dels dotze equips 
que van disputar la competició, van resultar guanyadors  
‘Los Osos a Pelo de Parets’.

PLUSVÀLUAPREMIS

La colla de Diables, al Concurs d’Encesa d’Artesa
La Bèstia i Diables Parets han obtingut el segon premi 
del Concurs d’encesa de Bestiari de Catalunya, celebrat 
a inicis de juliol a Artesa de Lleida. Aquest festival, que 
enguany arribava a la 7a edició, estimula la imaginació i 
l’enginy en el lluïment del bestiari de foc.Una cinquantena 
d’integrants de la colla de Diables van formar part de la 
comitiva paretana i van presenciar l’estrena de l’Hydra, 
una nova figura del bestiari infantil d’Artesa. També hi va 
prendre part en Rusti, la bèstia infantil de Parets.

PLUSVÀLUAENTITATS

Gaspatxo a la fresca, a la plaça Doctor Trueta
Sota el nom Gaspatxo a la fresca, la Casa de Andalucía 
de Parets del Vallès va organitzar el passat 4 de juliol una 
festa a la plaça del Doctor Trueta. L’activitat va comptar 
amb un concert i exhibicions de ball, a més del vessant 
gastronòmic, amb el tradicional gaspatxo andalús.

Festival Parc de la Linera, 12 h de concerts
Parets acollirà el 12 de setembre la primera edició del 
Festival Parc de la Linera, organitzat per la nova associ-
ació Binary Emotions Knights (Cavallers de les emocions 
binàries), que intengren  persones del municipi vinculades 
al món artístic. El Festival és d’entrada gratuïta i adreçat 
a tots els públics, es farà de les 11 del matí a les 00:30h
L’eclecticisme musical, amb estils com ara el pop, indie, 
twee pop, emo, noise o grunge, destaca en un cartell que 
inclou dotze concerts de grups emergents de Catalunya, 
quatre dels quals són de Parets: Grushenka, Cenetaph, Illa 
Carolina i Maria Grever.  Altres de les formacions són Ca-
tegoria Reina, Black Islands, Errático, Jessica & The Flet-
chers, Please Wait, Redthread. L’entitat,  de nova creació, 
cerca la transversalitat entre el sector musical i artístic i 
altres àmbits culturals així com amb el teixit comercial lo-
cal amb la finalitat d’elaborar propostes conjuntes. L’any 
passat, abans de constituir-se com a associació, ja van 
fer una primera acció, amb un cicle de 26 concerts en 18 
dies que van tenir lloc a la Jijo de Parets.

MÚSICAPROTECTORA

Botifarrada de la protectora de Parets
L’Associació Protectora d’Animals de Parets va celebrar, el 
passat 19 de juliol, una botifarrada solidària durant la qual 
es van recollir 977,69 €. També es van recaptar 266.61€ 
en concepte de donatius i 148€ d’un sorteig. 
Tot el fons es destinarà al control de colònies de gats a 
carrer, a esterilitzacions d’animals i a la seva alimentació.
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La nostra gent gran ha tornat a ser protagonista de la llarga llista d’activitats programa-
des amb motiu de la XXVI Jornades Els Nostres Avis. L’objectiu d’aquesta cita anual és 
oferir-los activitats d’oci per fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i 
la seva participació en la comunitat. 
El tret de sortida es va donar amb la inauguració de l’exposició de manualitats realit-
zades pels usuaris dels casals municipals, però, a més, durant aquests dies, els hem 
pogut veure fer ‘playback’, preparar rom cremat, recitar, ballar sardanes, fer gimnàstica 
i ioga, o fer puntes i boixets al parc de la Linera. Els actes es van cloure amb un dinar de 
germanor al qual van assistir prop de 750 persones.

XXVI Jornades Els Nostres Avis Finalitza l’Eixamplem la festa 

La quarta edició d’Eixamplem la festa ha estat tot un èxit. Enguany, la celebració ha 
comptat amb tres activitats, celebrades els dies 11, 17 i 18 de juliol. 
El primer dels actes, el megaparc infantil Sot Park, que en aquesta ocasió ha compartit 
espai amb la Fira del comerç, ha repetit l’èxit de les edicions anteriors amb centenars 
d’assistents. La segona activitat va ser l’actuació dels ballarins i les ballarines de l’escola 
Elite Dance i la projecció de la pel·lícula Big Hero 6, que va omplir la plaça del Dr. Trueta.
Per últim, el mateix espai va reunir prop de 400 persones en el concert ofert pels grups 
1972 Rock Band i La Salseta del Poble Sec, que va posar fi a l’agenda d’activitats de 
l’Eixamplem la festa!
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La patinadora sènior del Club Patí Parets, Sara Castillo, 
i el veterà David Vicente, del Club Atletisme, han estat 
escollits millors esportistes femení i masculí de Parets 
del Vallès de la temporada 2014-2015. 
Pel que fa al premi al millor equip, enguany han compartit 
guardó dos equips: el cadet “A” Club Futbol Parets i el 
sots-21 masculí del Club Bàsquet Parets.
Sara Castillo, del Club Patí Parets, va ser escollida la millor 
esportista femenina a la Nit de l’Esport, celebrada diven-
dres passat, 26 de juny. 
Castillo va quedar primera al Campionat de Barcelona en 
figures obligatòries, segona al de Catalunya, segona de 
combinada a la Copa Alemanya d’aquest any i primera 
al Campionat de Barcelona de lliure. També va tenir una 
participació destacada al campionat d’Espanya del passat 
2014. 
David Vicente Panadero, del Club Atletisme, va ser escollit 
millor esportista masculí. Va quedar quart classificat a la 
trail dels Cinc Cims, cinquè a la Taimori Trail, cinquè a la 
marató de Sant Llorenç i a la Ultra Trail Montsec de 100 
quilòmetres i sisè a la marató de Montnegre. També va 
acabar la Ultra Trail de 100 quilòmetres de Pics del Vallès 
i la de Collserola. 
Pel que fa al premi als millors equips, els guardons han 

Es lliuren els guardons de la 16a Nit de l’Esport de Parets
Sara Castillo, David Vicente i el Cadet “A” Club Futbol i el Sots-21 masculí de Club Bàsquet, premiats d’enguany

estat concedits al cadet “A” Club Futbol Parets, per assolir 
el campionat de lliga de 1a divisió -grup 7- i l’ascens a 
preferent, i al sots-21 masculí del Club Bàsquet Parets, 
per assolir el campionat de lliga i l’ascens a categoria 
preferent. 
El premi al foment dels valors a l’esport ha estat per a 
l’Associació Triple de bàsquet, en reconeixement a l’im-
puls d’activitats esportives i de competició i el treball 
d’inclusió social de persones amb discapacitat física i 
psíquica.
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha atorgat dos premis 
especials, el primer en reconeixement a Clàudia González 
Gomis, medalla d’or als campionats de Catalunya d’hivern 
de natació sincronitzada en la modalitat de combo en 
la categoria aleví i també medalla d’or als campionats 
d’Espanya d’hivern disputats el passat mes de març a Elx. 
El segon reconeixement com a activitat destacada ha 
estat per a la Marxa Popular la Bastarda, del Club d’Ac-
tivitats de Muntanya, per la qualitat organitzativa i pel 
caràcter solidari de la caminada.
En aquesta 16a edició, un total de 91 esportistes de 10 
clubs diferents han optat als guardons de millors espor-
tistes masculí i femení, mentre que en l’apartat d’equips 
es van presentar 10 candidatures.

El paretà Àlex Duran, al Campionat de Catalunya
L’atleta aleví de Parets Àlex Duran Martín, del Club Atlètic 
Granollers, va competir en dues finals del Campionat de 
Catalunya de pista a l’aire lliure d’atletisme, celebrat el 
passat 13 de juny. Va aconseguir la 4a posició en la prova 
de llançament de pilota i la medalla de plata a la prova de 
llançament de disc, amb una marca de 29,15 metres.

ATLETISME

Èxit del CP Parets al campionat d’Espanya 
Grans resultats del Club Patí Parets al campionat d’Espa-
nya de patinatge celebrat a Reus el 3 i 4 de juliol.
David André i Carla Pérez van ser medalla de plata. Óscar 
Sánchez va quedar setè i Andrea Prieto, catorzena. A Cas-
sà de la Selva, Pau García i Mireia Pena es van proclamar 
campions d’Espanya cadet de patinatge artístic . 

PATINATGE

Per 4t any consecutiu,  el Wursi s’ha proclamat vencedor 
de les 24 Hores de Futbol Sala de Parets, organitzades 
per CDC. Els guanyadors van derrotar l’equip del Loterías 
Graziella, la gran revelació del torneig, per 3-2 en un partit 
molt intens i igualat. L&U-Quibus-Aluminios Segura van 
quedar en tercera posició, mentre que la Peña Andalucis-
ta Petit Galera van ser quarts. En semifinals, el Wursi va 
derrotar a la tanda de penals la Peña Andalucista, mentre 
que Loterías Graziella va guanyar 4-1 l’equip de L&U.

24 HORES FUTBOL SALA
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Norma Rodríguez
benjamí femení

Club Natació Parets

Carlos García
aleví masculí

Club Futbol Sala

Carla Cruz
cadet femení

Club Handbol Parets

Pau Magro
infantil masculí

Club Bàsquet Parets

Alicia Zambrano
infantil femení

Club Natació Parets

Gerard Corbera
benjamí masculí
Club Atletisme

Claudia Merlos
aleví femení

Club Bàsquet Parets

Lucas Rodríguez
juvenil masculí

Club Handbol Parets

David Vicente
veterà masculí
Club Atletisme

Aleix Rosell
sènior masculí

Club Bàsquet Parets

Oscar Pesquer
cadet masculí

Club Futbol Parets

Dasha Castro
juvenil femení

Club Futbol Sala

Lucas Puente
prebenj. masculí

Paretana d’Escacs

Guardonats

millors esportistes 

de la temporada 

2014-2015 Mariona Carmona
prebenj. femení

Paretana d’Escacs

Sara Castillo
sènior-veterà femení

Club Patí Parets

Ajuts per a esportistes amb necessitats econòmiques

Edats:
de 6 a 18 anys

Període de sol·licitud:
de l'1 al 30 de setembre de 2015

Podeu consultar la normativa
i baixar els impresos a:
www.parets.cat

BEQUES
A ESPORTISTES
TEMPORADA 2015/2016

INFORMACIÓ
Servei d'Esports

Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Tel. 93 562 52 06



23 de juliol de 2015 21ESPORTS

EN 2 MINUTS...
El CN Parets, al Campionat de Catalunya
Els dies 4 i 5 de juliol, el Club Natació Parets va partici-
par en el Campionat de Catalunya  de Natació Infantil 
a Terrassa. Alícia Zambrano va ser 7a a la final dels 
50 m lliures, i va aconseguir la mínima per competir 
en el Campionat d’Espanya. Alejandro Ávila va acabar 
18è després de les tres proves de 50 i 100 m lliures i 
100 esquena.
 

Torneig d’escacs de la Festa Major d’Estiu
El Torneig d’Escacs de Festa Major, organitzat per 
l’Associació Paretana d’Escacs, va comptar amb 120 
participants. Com l’any passat, Miguel Mosquera es 
va proclamar guanyador. El millor local va ser Mario 
Sanz, i el primer sub16, Guillem de las Heras. De la Pa-
retana, també van assolir premi Àlex Fernández, Àlex 
Nadal, Lucas Puente, Aleix Miró i Nabih Al-Badwan. 

XII Circuit Puravida i Urban Meeting off Road
Els dies 11 i 12 de juliol, el Club Pura Vida 4x4 va orga-
nitzar el XII Circuit Puravida i Urban Meeting off Road 
a l’àrea social del Circuit BMX, situat al carrer de la 
Premsa. Durant el cap de setmana hi va haver dife-
rents activitats musicals, xerrades i zona de càtering, 
entre d’altres.

Conveni entre l’Ajuntament i la COREFO
L’Ajuntament i COREFO han renovat l’acord per al ser-
vei de piscina descoberta a l’estiu als abonats de la 
Piscina Miguel Luque. Els abonats poden gaudir de la 
piscina descoberta fins al 13 de setembre. Per benefi-
ciar-se del servei, s’ha de ser abonat de la piscina des 
d’abans de l’1 de juny i estar empadronat a Parets. Cal 
formalitzar-ne la sol·licitud a la Piscina Miguel Luque.

El bus dels jugadors del Barça, per Festa Major
La Penya Blaugrana Parets col·labora enguany amb la 
Festa Major d’Estiu i porta l’autocar on viatgen els ju-
gadors del FC Barcelona. El bus estarà instal·lat el 27 
de juliol a l’aparcament del c/ la Fàbrica, de 18 a 21 h. 

Torneig de Futbol 7 d’estiu
L’equip Aluminis Segura-Quibus va ser el guanyador 
del Torneig de Futbol 7 d’estiu, organitzat pel CF Pa-
rets. Va quedar 1-0 a la final contra Los Olímpicos. El 
tercer lloc va ser pel Clínica Dental Paretsdent. L’orga-
nització n’ha destacat sobretot l’esportivitat.

Purito guanya dues etapes del Tour de França
Joaquim “Purito” Rodríguez ha aconseguit la segona 
victòria al Tour de França en guanyar la dotzena etapa 
que finalitzava al pic de Plateau de Beille, l’última que 
es disputava als Pirineus. Purito ja es va imposar a la 
tercera etapa (Mur de Huy) demostrant que l’escalada 
continua sent un dels seus punts forts. 

Miquel Parera, medalla de bronze
El ciclista Miquel Parera del Ravet Bike AC Parets ha 
finalitzat en tercera posició el Campionat d’Espanya 
de Veterans celebrat el cap de setmana a Valladolid.

II Cursa solidària pel treball digne de la UGT
Parets acollirà, el pròxim 4 d’octubre, la Cursa Solidària 
pel Treball Digne, organitzada per la UGT de Catalunya 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
i l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Els fons recollits es destinaran a “La Lluita d’Arnau” i a la 
línia d’investigació que ha obert l’Hospital Sant Joan de 
Déu per la histiocitosi i el càncer infantil. 
Durant la presentació, l’alcalde Sergi Mingote va destacar 
el significat especial de la cursa que enguany tindrà una 
marxa popular de 5 km i una cursa de 10 km. 
Les inscripcions ja es poden formalitzar a ugt.cat i cham-
pionchip. 

CURSA SOLIDÀRIA UGT

4h de BTT de l’AC Parets-Ravet Bike
El passat 18 de juliol, Ravet Bike i l’AC Parets van organit-
zar les 4 hores de BTT al circuit de 2,7 quilòmetres al vol-
tant del pavelló d’esports, amb 140 inscrits. Un recorregut 
exigent que va agradar a la majoria dels participants. Com 
a novetat, es va avançar una hora la cursa i va acabar a 
les deu del vespre. Raül Rubio (Tona Bikes), en categoria 
individual, el Club Triatló Granollers en parelles mixtes, 
l’Artés Bike en parelles i el Bike & Pons de Manresa en la 
categoria per equips, van ser els guanyadors d’enguany. 
En la categoria d’equips, Bike & Pons van fer 39 voltes. 
Els RR Bikers, de Ripollet, van quedar segons després de 
liderar la cursa durant algunes voltes. 

4 HORES BTT

El nedador paretà Miguel Luque, vinculat al Club Natació 
Granollers, va guanyar la medalla d’or en 50 metres braça, 
en la categoria SB3, al Mundial de natació adaptada que 
es va celebrar a Glasgow (Regne Unit) entre el 13 i el 19 
de juliol. 
Luque va ser el millor després d’una espectacular remun-
tada en els darrers metres, amb un temps de 50 segons 
i 13 centèsimes, amb el qual es va poder penjar l’or en el 
Mundial.
Luque va superar el japonès Takayuki Suzuki, que va aca-
bar segon amb 50 segons i 51 centèsimes, i al rus Aleksei 
Lyzhikhin, que va finalitzar la prova en tercer lloc amb un 
temps de 51 segons i una centèsima. 
Uns dies abans, al mateix Mundial de Glasgow, Luque ja 
havia aconseguit el 6è millor temps en la final del 150 
metres estils SM4.

Miguel Luque, or als 50 m braça al Mundial de Glasgow

Després d’unes merescudes vacances, el nedador es pre-
para intensament per afrontar la nova temporada i arribar 
en plena forma amb l’objectiu final de participar als Jocs 
Olímpics, que es faran a Rio de Janeiro el setembre de 
2016. 

Pedro Antonio Fernández, medallista paralímpic
D’altra banda, l’atleta del CA Parets amb discapacitat vi-
sual, Pedro Antonio Fernández, ha aconseguit dues me-
dalles, or i plata, en les proves de 800 i 1.500 m als Jocs 
Paralímpics de la Joventut celebrats els dies 17 y 18 de 
juliol a Varazdin, Croàcia. 
Fernández va competir amb la delegació de promeses es-
panyoles a qui se li va atorgar el trofeu a la millor selecció 
nacional, gràcies a las 63 medalles que els esportistes 
van guanyar en atletisme, natació i tennis taula. 

El nedador paretà, que entrena al CN Granollers, ja havia aconseguit el 6è lloc en la final de 150 metres estil
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Sumem pel futur

En el nostre primer número, volem agrair la confiança dipositada 
pels Paretans/es en Sumem Parets i així situar-nos com a se-
gona força política. Ens queden quatre anys per endavant on el 
nostre màxim objectiu és que cadascuna de les persones que 
van fer-nos confiança, se sentin orgulloses dels seus portaveus 
a l’Ajuntament. Tenim un repte apassionant, posar la política 
municipal a l’abast de tots/es vosaltres. 

Una de les primeres mesures del govern del PSC, ha estat can-
viar l’horari dels plens a la 13.30h. Els plens haurien de realitzar-
se en horaris que facilitin l’assistència de la gent, i és evident 
que a les 13.30h és complicat assistir tant per als Paretans/
es com per a la resta de regidors de l’Ajuntament. Aquest és 
el cas dels Regidors de Sumem Parets que treballen fora del 
Consistori. 

Durant aquests dies hem sentit a parlar que el govern del PSC 
s’ha abaixat el sou. Aquesta afirmació és certa, però s’ha de 
saber que al juliol ha entrat en vigor una llei estat (LRSAL) que 
regula la remuneració dels polítics. Per a municipis entre 10.000 
i 20.000 habitants, la llei estableix que el màxim que ha de co-
brar l’alcalde són 50.000€ bruts anuals. La proposta del PSC 
va ser cobrar el màxim, els 50.000€. Pel que fa als regidors, 
l’Ajuntament disposarà de dues persones treballant a jornada 
sencera, remunerats amb 49.500€ i tres amb 26.000€ per mitja 
jornada. 

Volem aprofitar l’ocasió per informar-vos que Sumem Parets ha 
llogat un local al Carrer Major,ç 33. L’objectiu del local és fer-ne 
un ús col·lectiu. La intenció és que sigui un local obert a tota la 
ciutadania, on tothom està convidat a venir per informar-se de 
temes relacionats amb l’Ajuntament, o per demanar ajuda per 
resoldre algun tema o queixa. Volem ser l’altaveu dels Paretans/
es a l’Ajuntament. D’altra banda, estem preparant xerrades, ta-
llers, cine fòrum i moltes coses més que esperem que siguin 
del vostre interès.
  
www.podemparetsdelvalles.com

Volem començar el nostre primer article en el butlletí municipal 
Parets al dia donant les gràcies als 1.153 paretans i paretanes 
que el passat 24 de maig van confiar en la candidatura d’Ara 
Parets ERC. 
Gràcies al vostre suport, la nostra llista va obtenir tres represen-
tants al consistori que són en Jordi Seguer, en Ramon Parés i 
la Kènia Domènech. 8 anys després, Esquerra Republicana de 
Catalunya torna a tenir representació en el plenari i la nostra 
tornada arriba amb molta força. 

En els 4 anys que vénen ens deixarem la pell per portar a 
l’Ajuntament totes les nostres propostes i per convertir-nos en 
la veu de la ciutadania que creu que hi ha una altra manera de 
gestionar el poble. Alhora, volem ser la veu de tots els indepen-
dentistes paretans i per això, ja durant la presa de possessió, 
els nostres regidors van prometre el càrrec per imperatiu legal 
i adoptant la declaració de l’AMI.

Després de la celebració dels primers plens ja hem pogut cons-
tatar les maneres de fer del nostre alcalde que, tot i no tenir ma-
joria absoluta, no predica amb el diàleg que va prometre només 
accedir al càrrec. Contra l’opinió de la majoria de regidors de 
l’oposició ha imposat, amb el suport de Ciutadans, l’horari dels 
plens, que a partir d’ara seran a les 13.30 hores. 

El PSC-PSOE tampoc ha estat flexible i no ha permès que pu-
guem assistir a molts dels òrgans col·legiats de caràcter mu-
nicipal. Però no tot són males notícies, Ara Parets vol agrair 
el suport de totes les forces polítiques a la moció presenta-
da pel nostre grup per crear de manera imminent una Taula 
d’emergències socials. També hem proposat la rebaixa dels 
preus dels bucs d’assaig de Cal Jardiner, la creació del banc 
d’aliments frescos i la sortida de Vallès Visió. 

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos una feliç Festa Major 
2015 a tots els paretans i paretanes. Una festa que enguany 
no ha tingut cap model de participació obert a la ciutadania i 
que, un altre cop, no tindrà els focs d’artifici finals que part de 
la població reclamava. 

El ple del passat dia 16 de juliol va prendre, entre altres, els 
acords següents:
-  Celebrar les sessions de ple el tercer dijous del mes a les 
13,30 hores del matí. Fins ara es celebraven el mateix dia però 
a les 7 de la tarda.
-  Aprovar les retribucions que tot seguit s’indiquen: 
-  Per cada regidor/a de govern les assignacions seran:
Alcalde....................................................................(PSC/PSOE)...
50.000 euros      100 % dedicació
Regidor de l’àrea de Territori.........................(PSC/PSOE)... 
49.500  euros     100 % dedicació
Regidora de l’àrea de Serveis Generals..........(PSC/PSOE)... 
49.500   euros    100 % dedicació
Regidora de Relacions Institucionals.............(PSC/PSOE)...  
26.235   euros     53 % dedicació
Regidora de l’Àrea d’Atenció a les Persones..(PSC/PSOE)... 
26.235  euros      53 % dedicació
Regidor de l’Àrea d’Educació.........................(PSC/PSOE)...  
11385   euros      23 % dedicació
Regidor de l’Àrea d’Esports............................(PSC/PSOE)...  
11385   euros       23 % dedicació
-  Per cada regidor/a de l’oposició les assignacions seran:
270 euros per assistència al Ple.
270 euros per assistència a la Comissió Informativa prèvia al 
ple i C. I. de comptes.
250 euros al mes als portaveus de cada grup.
- Pels grups polítics municipals:
Un fitxa de 380 euros al mes per cada grup municipal, més 
182,50 euros mensuals per cada regidor/a electe.
PSC/PSOE........  1.840,00   
Sumen ..............     927,50
ERC.....................    927,50
Nopp..................     562,50
CDC....................     562,50
C’s .....................     562,50
El ple també va aprovar destinar 115.000 euros per a un pla 
d’0cupació.
Que tingueu una bona Festa Major i unes bones vacances els 
que en puguin fer.

Fa poques setmanes que es va constituir l’Ajuntament i en 
aquest breu temps ja hi ha hagut alguns temes d’especial re-
llevància, s’ha aprovat el cartipàs municipal i, el que ha creat 
més polèmica, els nous horaris dels plens a partir d’ara a les 
13.30 h del migdia. Tots els partits que estem a l’oposició ex-
ceptuant C’s no ho acabem d’entendre, ens agafa a l’hora de 
dinar i parteix la jornada laboral, això sí de només els regidors 
de l’oposició.
Per altra banda, moltes de les polítiques socials, habitatge, 
tercera edat, dependència, etc... que es poden fer en favor del 
ciutadà depenen de recursos econòmics que se’ns retreuen per 
part de l’Estat, el qual no acompleix amb lleialtat els compromi-
sos que té amb Catalunya.
Estem cridats a les urnes el proper 27-S i una llista de persones 
compromeses de totes les tendències polítiques i societat civil, 
la llista del SÍ, encapçalada per Raül Romeva, es presenta unida 
per tal de donar veu al poble de Catalunya i poder iniciar un 
procés, si resulta guanyadora, que ens porti a cotes de benestar 
equiparables als països més desenvolupats del nostre entorn.
Se sentiran altres veus, per una part, la del Gobierno Rajoy, veu 
amenaçadora de totes les calamitats hagudes i per haver, en 
cas de triomf de la candidatura il·lusionant del SI. Calamitats 
inventades, no demostrades, i mitges veritats per infondre la por. 
I per altra part, les veus de l’encaix impossible, de la negociació 
eterna amb Madrid, del federalisme descafeïnat, del qui dia pas-
sa any empeny mentre la població pateix de valent amb una de-
pendència malaltissa de l’Estat Espanyol. El proper 11-S esteu 
convidats a manifestar la il·lusió en un nou país a la Meridiana, 
i és per això que des de Convergència continuarem treballant, 
des de l’agrupació local per fer un millor Parets pels seus ciu-
tadans i  des de la vessant nacional, per assolir el repte de fer 
entre tots un nou país capdavanter, posant la primera pedra el 
proper 27-S. Com cada any volem aprofitar aquestes línies per 
desitjar-vos una Bona Festa Major d’Estiu gaudiu-la tant com 
pugueu i alhora agrair a tots els participants del torneig de les 
24 Hores de Futbol Sala que CDC de Parets organitza enguany 
per 31a vegada. Moltes gràcies a tots per fer-les possible cada 
any i per la vostra esportivitat, que fa que siguin un referent més 
enllà de la nostra comarca.

Per primera vegada Ciutadans comptarà amb presència política 
en el ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, tot un honor i 
orgull per a nosaltres.

Agraïm a tots els nostres votants l’oportunitat brindada i 
desitgem correspondre la seva confiança amb esforç, valentia 
i transparència. També recordem a tots aquells que durant els 
últims anys van col·laborar per a l´arribada d´aquest dia. Ho 
hem aconseguit, companys!

Nuestra labor se basará en la lucha contra el desempleo. Desde 
el Ayuntamiento se promoverá la elaboración de un pacto local, 
con toda la intervención de todos los agentes sociales, con el 
fin de identificar las necesidades formativas y los nuevos naci-
mientos de empleo. Y, sobre todo, tendremos especial atención 
a jóvenes y mayores de 55 años. 

La reactivación de los barrios que se merecen una mejor calidad 
de vida, potenciando su accesibilidad y reactivando al pequeño 
comercio de proximidad.  Protección de los ciudadanos, resca-
tar a las personas no a los bancos, la política tiene que estar al 
servicio  del pueblo y no de los intereses financieros. Conside-
ramos que todo esto tendría que haber estado centrado en la 
agenda política de los últimos años.

La nostra oposició serà oberta al diàleg i respectuosa, però tam-
bé summament rigorosa i exigent, no ens amagarem, no invo-
carem la llibertat d´expressió per justificar la falta de respecte i 
insult a cap bandera o himne. No discriminarem a ningú per raó 
de la seva ideologia política o llengua. Per a nosaltres no hi ha 
catalans de primera o de segona categoria. Defensarem la lega-
litat vigent sense mitges tintes. No cedirem al xantatge dels que 
busquen la ruptura i divisió parapetant-se en fórmules d´antany 
ja caduques i sense cabuda a la Unió Europea d’avui i demà.

Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat/ 

Sumem Parets 
https://sumemparets.wordpress.com/ 

ERC Ara Parets 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles 

Ara Parets ERC, una altra manera de fer política

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

CiU 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
http://vallesoriental.ciudadanos-cs.org 

Arrenca una nova legislatura municipal Plens de l’Ajuntament amb carmanyola C’s Ciutadans Parets ja és un fet 

Us desitgem una bona Festa Major

Un cop més estem a l’inici d’una nova legislatura, coincidint amb 
la celebració de la Festa Major. 

Aquest mandat comença fent realitat algun dels compromisos 
que portem al nostre programa 2015-2019. Per exemple, el pas-
sat dia 19 de juliol es va fer entrega de les parcel·les dels Horts 
Socials a 23 persones, jubilats i aturats del nostre municipi. 
El pròxim dilluns 27 de juliol inaugurarem 2 nous correcans, un a 
l’espai del Mirador de Gallecs i l’altre, entre el carrer Víctor Català 
i el riu Tenes, també un dels nostres compromisos per aquesta 
nova legislatura.

Val a dir que ja ens hem reunit amb les Direccions i les AMPAS 
de totes les escoles del municipi per començar a treballar i donar 
forma a un dels nostres grans compromisos socials: la gratuïtat 
dels llibres per als alumnes de primària, que sens dubte es farà 
realitat pel curs 2016-2017, amb una durada mínima de 4 anys. 
Anirem informant de tot això, sobretot perquè el que fa algun 
altre partit polític és “desinformar” sobre aquest tema, publicant 
comentaris que no són certs per tal de confondre la població.

Com podeu veure, ens hem posat les “piles” des del comença-
ment i així volem continuar durant 4 anys.
En aquest sentit, i per tenir una relació més àgil i directa amb tota 
la ciutadania, hem creat la figura dels regidors de barri. Pensem 
que això pot ser molt útil perquè hi hagi sempre un referent a 
cada delimitació territorial i poder incidir en les necessitats que 
tingueu. Alhora, a través de Facebook o per correu electrònic, 
podeu interactuar amb tots nosaltres i fer-nos arribar tots els 
suggeriments que considereu oportuns per millorar el nostre 
poble.

Si bé ara també ens toca gaudir de la Festa Major. Això és el que 
desitgem per a tots vosaltres… que desconnecteu del dia a dia, 
que us ho passeu d’allò més bé amb totes les activitats durant 
aquests 4 dies.

L’equip de govern us desitgem molt bona Festa Major!!
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

A-le-griaaa, és Festa Majooor!
L’any 1977 va ser el primer que es va celebrar la Festa Major d’estiu a finals 
del mes de juliol des de... Bé, no sabem des de quan, perquè ja a l’últim 
terç del segle XIX tenim constància que es feia el primer cap de setmana 
d’agost. No hem localitzat cap acta de Ple ni de Comissió Permanent ni 
cap decret que motivi el trasllat de la festa en el calendari. No obstant, 
sembla que la justificació podria estar relacionada amb la gran quantitat 
de persones que marxaven de vacances quan arribava el mes d’agost, 
que provocava que els veïns que hi restaven comentessin, any rere any, la 
«desertització» de la nostra població.
Dins de la publicació, a més de les pàgines on s’anunciaven els actes pro-
gramats i les planes on s’anunciaven comerciants i empresaris, que eren 
qui la costejaven, també hi havia lloc per a la creativitat literària i la recerca 
històrica local –unes vegades més reeixida i d’altres no tant.
En els escrits corresponents a 1977, s’albiren aires de re-
novació i es pronuncien desitjos de llibertat, democràcia, 
convivència, harmonia, conceptes bandejats durant massa 
dècades.

QUÈ N’OPINES DE...
la Festa Major d’Estiu de Parets?

Pere Parera
Tenim una gran Festa 
Major d’estiu, molt par-
ticipativa, amb moltes 
activitats al carrer gra-
tuïtes. Trobo a faltar la 
Mostra Gastronòmica, un 
gran referent de la festa 
de Parets i sobraria el 
tema “botellón”, que hau-
ria d’estar més controlat.

Ana Roca
M’agrada molt la Festa, 
la gaudeixo molt, sobre-
tot els concerts que es 
fan al parc la Linera. El 
lloc és ideal, a la fresca, 
ampli i gratuït. El que 
m’agradaria seria que els 
grups fossin més variats 
i no fossin sempre els 
mateixos.

Agustín Ruiz
A mí me gusta todo lo 
que se hace para la fies-
ta mayor. Lo que me fal-
ta es tiempo para poder 
disfrutarlo todo, porque 
muchas veces, si estás 
viendo un espectáculo, 
no puedes estar en un 
concierto a la vez. Ten-
dría que durar más días.

Dionisio López
La programación de la Fi-
esta Mayor de Parets me 
gusta mucho. Pero creo 
que falta un poco más 
de baile de sevillanas y 
flamenco. Sobre todo 
disfruto de los actos que 
se hacen en la plaza de 
la Vila.

Francisca Palet
M’agrada el ball, els con-
certs, l’ambient que es 
crea. La veritat és que tot 
m’agrada. Trobo a faltar 
l’envelat de Festa Major. 
Era com un ritual anar al 
ball ben mudat, trobar-te 
amb amics i no parar de 
ballar.

Antonia López
Es muy divertida, las or-
questas de la plaza de 
la Vila son de gran nivel. 
Son unos días para dis-
frutar de todo lo que se 
pueda y el cuerpo aguan-
te. Me gustaría que se 
recuperara el Castillo de 
Fuegos Artificiales. La fi-
esta, sin ese final, queda 
un poco deslucida.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Estiu de calor, fresqueta i bona Festa Major

Ara que ja som al pic de l’estiu, és un bon moment per recordar que el mot calor, en català, té gènere femení i, 
per tant, hem de dir la caloreta (i no pas *el caloret). També recordem que el sol pica (i no pas *apreta), i que si fa 
massa calor, ens podem rostir, torrar, socarrimar o escaldufar (i no pas *atxitxarrar). I és que quan el sol cau de 
ple, diem que fa un sol de justícia o una calor que estavella les pedres. Una bona solució, en aquests casos, és 
anar a algun establiment amb aire condicionat (i no *acondicionat), o buscar una bona ombra (i no *sombra).Una 
altra opció, potser més engrescadora, és anar a la platja.  Amb un bon para-sol o una ombrel·la per protegir-nos 
del sol, una gandula (i no *tumbona) per estar-hi còmodes, o una estoreta (i no *estirilla) si no volem anar gaire 
carregats, el pareo, les xancletes, els braçals (i no *manguitos) i la resta d’accessoris per als menuts (galledetes, 
rasclets, motllos...), podem passar-hi una estona ben refrescant, relaxada i divertida. També podem portar-hi el 
matalàs inflable, la planxa de surf...
I després de sopar podem anar a algun baret, barracó, guingueta o quiosc de begudes (encara no s’accepta *xi-
ringuito), a prendre algun còctel, un mojito, una caipirinha o algun gintònic (escrit sense guionet).
Amb aquests mots de calor i de fresca, l’Oficina de Català us desitja una bona Festa Major. I recor-
deu que al setembre tornarem amb nous cursos de català, el Voluntariat per la llengua i un munt 
d’activitats de llengua!

RAP107

RAP a la carta: la música de tota una vida 
Fa més de 25 anys que els diumenges a RAP 107 es viuen amb 
música de tots els temps. De 10 a 12 h, es fa un programa en 
directe on es reben les trucades dels oients que volen escoltar 
la seva cançó preferida i dedicar-la a les persones que vulguin. 
Actualment, l’equip del programa el formen Elisabet Negre, 
Montserrat Martí, Martí Manzanares i Pere Planas, conduïts per 
Alberto Corbacho i Rosa Díaz. Es podria dir que el creador de 
la cita dels diumenges al matí va ser l’estimat “Avi Pere”, Pere 
Obradors. Moltes persones, sens dubte, el deuen recordar. 
Aquest espai musical va ser un dels programes estrella de Rà-
dio Parets, en els seus inicis, ara fa 35 anys. Combinant les 
trucades, durant aquestes dues hores no hi falten les cançons 

de sempre: Joan Manel Serrat, Josep Guardiola, Rocío Jurado o Los Diablos, per exemple, sense oblidar-nos de 
cançons més actuals que també demanen els oients. Pel programa hi han passat molts conductors, com Miquel 
Pérez, Jesús Olmo o Laura Pallarès. Els protagonistes de RAP a la carta, a més dels fidels oients, són l’equip humà 
que forma part del programa, col·laboradors de RAP 107 que estimen la ràdio i que gaudeixen cada setmana com-
partint cançons amb persones, no tan sols de Parets, sinó també dels pobles de la rodalia. A RAP a la carta hi ha 
espais de cuina, del temps, el santoral i l’horòscop. Gràcies a la fidelitat dels oients de RAP 107, cada diumenge hi 
ha una cita de 10 h a 12 h amb RAP a la carta.

 Rosa Díaz

PARETS EN IMATGES

Sant Joan

Fotografia de Miquel Raya.

Si vols que publiquem alguna de les teves foto-
grafies ens la pots fer arribar per correu electrò-
nic 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 
#paretsconnecta o #parets. 
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Com és que et vas decidir a presentar-te en aquest concurs?
Un dia estava mirant les xarxes socials i vaig veure aquest concurs que es feia a Parets 
del Vallès i vaig decidir provar-ho. Jo havia fet disseny gràfic i m’agrada aquest món. 
M’agrada fer dibuixos i dissenys amb l’ordinador i per això vaig presentar-m’hi. Al final, 
m’ha sortit bé. N’estic molt orgullós perquè crec que s’hi van presentar setze dissenys 
i el meu en va ser el guanyador.

Quina idea tenies per fer-ne el disseny?
Vaig fer diversos esbossos i, finalment, el que em va convèncer més va ser el que vaig 
presentar, perquè tenia un caràcter més festiu i per a tots els públics. El tema era una 
fira del cavall que es va fer fa cent anys a Parets i, a partir d’aquí, vaig començar a pen-
sar quins elements podria introduir-hi. El vaig intentar desenvolupar bé i així va sortir 
la imatge que finalment vaig presentar. També vaig pensar en un disseny que pogués 
ressaltar sobre qualsevol color, i encara més sobre el vermell, que és el color de la sama-
rreta d’aquest any.

Encara treballes fent disseny gràfic?
Ja fa vuit anys que no em dedico a aquest món. De fet, feia molt de temps que no m’havia 
presentat a cap concurs d’aquest estil. Quan estudiava, recordo que m’havia presentat 
en algun, però no n’havia guanyat cap. Quan treballava en disseny, havia tocat sobretot 
temes de publicitat per a empreses de la zona o logotips de comerços, però no n’havia 
fet mai per a samarretes.

Vindràs a la Festa Major de Parets del Vallès?
En tinc moltes ganes. El que em fa més il·lusió és veure molta gent portant la samarreta 
de la festa amb el meu disseny. A més, tota la meva família es vol comprar la samarreta 
de la Festa Major. Espero que tingui força èxit.

Ets de Mollet, però la vius, la Festa Major del nostre poble?
Havia vingut diverses vegades a la festa. Recordo haver vingut a veure cinema a la fresca 
i també obres de teatre al parc la Linera. També, a concerts que es feien al mateix espai. 
Però aquest any, segur que no me la perdo. Sé que és una festa major molt participativa 
i que està molt bé. A més, la gent de Parets del Vallès i de municipis del voltant la viuen 
molt.

Carles Martín, guanyador del Concurs de disseny

El molletà Carles Martín Ramos, de 44 anys, ha estat el guanyador del Concurs de Dis-
seny per a la Imatge de la Festa Major d’Estiu 2015 de Parets del Vallès. El jurat, format 
per persones vinculades al món del disseny i de les arts gràfiques, va valorar la proposta 
guanyadora pel caràcter festiu de la imatge, els contrastos de color, la simplicitat del 
disseny i l’atractiu de la imatge per a tots els públics. Carles Martín, que havia treballat 
en el món del disseny gràfic, no es perdrà aquest any la Festa Major de Parets del Vallès.

M’agrada... 

La natura. M’agrada anar per la muntanya.

L’esport sobretot el running.

El ioga.

Escoltar grups com U2 i Radiohead.

No m’agrada...

Els desnonaments.

La crisi que estem partint.

La mentida i la manipulació.

“Em fa molta il·lusió veure gent amb una samarreta amb el meu disseny”

Els dies de Festa Major, el servei de

transport en autobús serà gratuït en

l’horari següent:

Divendres 24 juliol, de 21 a 5.30 h
Dissabte 25 juliol, de 21 a 6 h 
Diumenge 26 juliol, de 10 a 15 h 
i de 17 a 5.30 h 
Dilluns 27 juliol, de 21 a 5 h

La freqüència de pas serà

de 30 minuts
per les parades següents:

· Escola Lluís Piquer
· CAP Parets
· Club Sant Jordi
· Av. Catalunya / Estació
· Club Sant Jordi
· CAP Parets
· Escola Lluís Piquer

Servei de
TRANSPORT 
GRATUÏT

estiu 2015
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divendres 24 de juliol, 22h , plaça de la Vila

Aquest any s’emetrà en directe al parc la Linera.
També s’oferirà via streaming perquè la pugueu seguir
per internet en la vostra smart TV, tauleta o mòbil.

www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2015


