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Cursa solidària a 
Parets, el 4 d’octubre

Entrevista: 
Willy Toledo, actor

17 20

Parets, poble solidari amb els refugiats
Parets del Vallès és un dels municipis catalans que ha manifestat la 
voluntat de ser poble d’acollida dels refugiats sirians i ja ha emprès 
accions per prestar-los ajuda a través del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. L’Ajuntament ha acordat destinar-hi 4.000 euros i 
ja ha programat la primera acció solidària per recaptar fons, que tindrà 
lloc el 17 d’octubre, al Teatre Can Rajoler. Totes les accions planificades 
es donaran a conèixer en el decurs de l’acte. Pàg.4
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22 nous Plans 
d’Ocupació Local

S’estrena la nova tem-
porada d’espectacalesPressupost municipal 

2016: Participa-hi!

9 15

L’institut La Sínia 
estrena nous mòduls

L’institut La Sínia ha començat el nou curs escolar 2015-2016 amb dos nous mòduls, que han permès l’ampliació de les instal·lacions 
d’acord amb les necessitats del centre, per mantenir tant el model implantat com la qualitat educativa. El Departament d’Ensenyament 
ha finançat la despesa de la col·locació d’un dels mòduls prefabricats, procedent d’un altre institut del territori, i l’altre ha estat assu-
mit per l’Ajuntament de Parets, amb un cost de 81.000 euros. Durant les darreres setmanes d’agost s’ha treballat en la construcció 
dels fonaments i les instal·lacions necessàries per a la seva col·locació. Actualment, està en funcionament un dels nous mòduls i el 
segon està en fase d’adequació del seu interior. Pàg. 3

Arranjament del talús de l’avinguda Catalunya
Ja s’ha obert al trànsit el tram de l’avinguda Catalunya, comprès entre 
el refugi i el final del carrer Barcelona, que s’havia tancat a causa de 
les obres d’arranjament del talús de la carretera BV-1604. Les obres 
finalitzaran en el termini previst, entre mitjan i finals del mes d’octubre 
i tenen per objectiu l’adequació d’aquest espai, competència de la Di-
putació, que en ocasions havia provocat despreniments a la calçada de 
la carretera, fissuracions i descalçaments al carrer. Pàg. 5
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LÍNIA OBERTA

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 2 octubre 
A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Butjosa, bressol de contes. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició 
commemorativa dels 40 anys de gitanes a Parets. Fins al 13 d’octubre. 

Dissabte 3 octubre
Golden Fest 2015: a partir de les 10 h, a la Riera Seca, 200 escriptors 
de grafits. A partir de les 16 h, al Casal Can Butjosa, concerts amb les 
actuacions dels grups Golden Warriors, Jah Bantu & Psikodelikos, 
RickyRicardo & Moreno Mala, Chusta de la Kosta i FMP Crew, amb mer-
cat ecològic i artesanal. 
A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, cinema: Dios mío, ¿pero qué te hemos 
hecho? I, simultàniament, a la Biblioteca Can Rajoler, Home, dins del 
cicle La mirada dels altres. 

Diumenge 4 octubre
A les 10 h, a l’entorn del Pavelló, Cursa solidària pel treball digne.
A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, acapte de sang. 
A les 17 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, ballada de gi-
tanes amb motiu del 40è aniversari de l’entitat. 
A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Cremats, de Roger Peña. 

Dilluns 5 octubre
A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai del lector. 

Dimarts 6 octubre
A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, amb Carme Bru-
garola. 

Dijous 8 octubre
De 9 a 12 h i de 15 a 19 h, a la Sala Basart, El planetari a l’escola. 

Divendres 9 octubre
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 17 h, visita a la Marineta, dins de les Jornades Europees del Pa-
trimoni 2015. 
A les 22 h, al Casal de Joves Cal Jardiner. Nits de Ghouls. 

Del 9 al 25 d’octubre
A diversos establiments de restauració, Ruta GastroTapes 2015. 

Dissabte 10 octubre
A partir de les 9 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, Festa Tabasky. 
A les 12 h, visita a la Torre de Malla, dins de les Jornades Europees del 
Patrimoni 2015.
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: No anem bé, 
amb Jordi LP. 

Diumenge 11 octubre
A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Embolic a la granja, 
dins del cicle La mirada dels altres. 

Dimecres 14 octubre
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, xerrada amb l’escriptora Sílvia 
Soler. 

Divendres 16 octubre
A les 9 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Dia del Volun-
tariat de l’Handbol. 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, cinema: Timbuktu i, 
simultàniament, a la Biblioteca Can Rajoler, Padding-
ton, dins del cicle La mirada dels altres. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Nos vamos de boda
Después de casi diez años de noviazgo y un niño en común,  
esta pareja está dispuesta a darse el Sí quiero! Así que si los 
veis no dudéis en felicitarles. Nosotros, familiares y amigos, 
os queremos desear lo mejor para este día tan especial, don-
de vamos a celebrar una fiesta muy grande. Enhorabuena, 
Javi y Marta! 
Aprovechamos también para felicitaros por este niño tan pre-
cioso que tenéis que hoy cumple 3 añitos. Felicidades, Uriel!
Meritxell Aguilera

Agraïment
Aquest dimarts, 22 de setembre, va tenir lloc el tradicional 
Torneig de petanca a Ca n’Oms. A l’acte va assistir l’alcalde 
de Parets, sr. Sergi Mingote, i la regidora, sra. Susanna Villa, 
que van fer el lliurament dels trofeus del campionat. Volem 
agrair la seva presència, i a la Junta del Casal per a la gent 
gran de Ca n’Oms, la seva col·laboració en aquesta activitat.
Josep Bauló 

Nou acapte de sang a Parets
El pròxim 4 d’octubre, a partir de les 10 h, coincidint amb la 
segona edició de la Cursa Solidària pel Treball Digne, el Banc 
de Sang i Teixits organitza un nou acapte de sang. Tothom 
que hi estigui interessat es pot adreçar a la unitat mòbil que 
estarà situada a l’entrada del Poliesportiu Joaquim Rodrí-
guez. Recordeu que, ‘amb una vegada no n’hi ha prou’. Moltes 
gràcies.
Elisabet Sobrepera

Comiat
Vull adreçar-me a totes les persones amb les que, d’una 
manera o altra, he compartit l’ultima etapa de la meva vida 
laboral. He tingut el privilegi de poder treballar amb la gent 
que estimo: els meus conciutadans més grans, no només en 
edat, també amb experiència, saviesa i humanitat, dels que 
n’he après molt.
Ara tanco una etapa amb un munt de bons records i un xic de 

nostàlgia, conscient del que deixo enrere: hores de treball, 
amistat i estimació amb els qui he compartit moltes esto-
nes, alegries i satisfaccions personals, llàgrimes pels qui 
ens han deixat però que sempre portaré en el cor.
Vull agrair a l’Ajuntament i als companys (polítics i tre-
balladors) el suport que sempre he tingut i animar-los a 
seguir treballant pel nostre poble, cadascú des de la seva 
responsabilitat. Començo una altra etapa, espero que sigui 
tranquil·la, en què podré destinar el meu temps a allò que 
em vingui de gust, dedicar-me una mica més a la meva 
família i a mi mateixa, però, amb ganes de poder partici-
par en projectes en els quals segueixi compartint temps i 
il·lusions amb els meus veïns.
Maria Rosa Garcia Deola, 
Responsable dels Casals Municipals de Gent Gran

Trobades mensuals del Niu d’Art
Parets continua sent una festa poètica. Avui, 24 de set-
embre, hi ha la trobada mensual del Niu d’Art, avançada 
per les eleccions, amb la finíssima poeta de Vilanova i la 
Geltrú, Raquel Casas Agustí (1974): 

Transparent
La nit i la llum del cigarret
brillaven a la seva mà.
I jo, com una puta enamorada,
m’anava tornant transparent
al seu costat. Sense cabells.
Sense dits tacats de tinta.
Sense Chanel a l’escot.
Sense soroll.
Transparent
com l’ombra del primer gat 
que vaig perdre.

Amb la presència de l’autora, anirem fem boca per al 28è 
Festival de la Poesia de Parets, el proper 24 d’octubre a 
les 18 h, al Teatre de Can Rajoler, amb nodrida participació 
de tot l’àmbit català i amb el leitmotiv de la figura de Joan 
Margarit, continuarem sent el certamen de rapsòdia més 
antic de Catalunya. Us hi esperem!

FE D’ERRADES
En la informació publicada al darrer Parets al dia, corres-
ponent al mes de juliol, hi havia una errada en el posicio-
nament de vot en el punt de Ple d’aprovació del règim de 
dedicacions i sous del govern i de l’oposició. El vot d’ARA 
Parets ERC va ser d’abstenció i no en contra.
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93 573 88 88
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Ajuntament. SLOP
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Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
Casal Sant Jordi
93 562 26 38
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Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola 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
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
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 (Eixample)
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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Parets al dia es pot veure al web www.parets.cat
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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
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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
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100 dies de govern em porten a fer una breu reflexió i ba-
lanç sobre aquesta nova etapa. Han estat 100 dies de con-
tinuïtat, de molta feina, de replantejaments organitzatius 
per a la millora constant del servei que us oferim com a 
ciutadans i ciutadanes de Parets. La primera setmana de 
govern, ja vam implantar el nou cartipàs, amb la creació 
de les regidories de barri. Pensem que ha estat un gran 
encert, perquè gràcies a aquest model ens arriben molts 
més temes de primera mà, a peu de carrer, i també a través 
de les xarxes socials.

En aquests 100 primers dies de govern hem iniciat obres 
rellevants, com l’arranjament del talús de l’avinguda Ca-
talunya, una obra que en un mes estarà enllestida i la 2a 
fase de l’avinguda Espanya. Durant l’estiu hem treballat 
incansablement per fer les obres de manteniment de les 
escoles, dels equipaments esportius i per poder instal·lar 
els dos nous mòduls de l’institut La Sínia; d’un d’aquests 
l’Ajuntament n’ha assumit completament el cost per ga-
rantir les necessitats dels nostres estudiants. 
En matèria d’ocupació, que continua sent la nostra máxi-
ma prioritat, hem obert una nova convocatoria de 22 nous 
Plans d’Ocupació Locals, que pròximament contractarem 
a l’Ajuntament. 
I ja estem desenvolupant el Pla d’Actuació Municipal 2015-
2019. Les partides socials i adreçades a les persones, 
juntament amb les polítiques de foment de l’ocupació i la 
reactivació econòmica, són les que tindran més importàn-
cia en el nostre projecte.

I, paral·lelament, hem gaudit d’un ampli ventall d’activitats: 
la nostra gran Festa Major, que enguany hem compartit 
amb els nostres germans de Chilluévar i Santo Tomé, les 
jornades Els nostres avis, l’aniversari de la Cuna, els pre-
paratius de la gran trobada de la Colla de Gitanes, l’impuls 
d’una colla castellera a Parets, el 1r Festival Parc la Linera, 
la Festa del Voluntariat, la Fira del Motor, el Neurodescon-
cert, la Botifarrada solidària de la Protectora d’Animals, la 
inauguració de dos nous correcans, l’adhesió com a poble 
a favor de refugiats de Síria o el suport a les famílies que 
estan patint els efectes d’una vaga indefinida a Valeo...

100 dies intensos, sens dubte, plens de projectes, i amb 
molta feina per endavant.

L’institut La Sínia estrena curs amb dos nous mòduls

L’institut La Sínia, situat a Can Fradera, ha estrenat curs 
escolar amb dos nous mòduls, que han permès l’ampli-
ació de les instal·lacions del centre, amb la finalitat de 
dotar-lo de l’espai necessari per mantenir tant el model 
implantat com la qualitat educativa.
El Departament d’Ensenyament ha finançat la despesa de 
la col·locació d’un dels mòduls prefabricats, procedent 
d’un altre institut del territori, i l’altre ha estat assumit 
per l’Ajuntament de Parets. Per tal de poder fer front a 
la inversió necessària, el consistori va convocar un Ple a 
mitjan agost, en el qual es va aprovar una modificació de 
pressupost per incrementar amb 40.000 euros la partida 
ja existent per a equipaments escolars. 
El cost total del nou aulari prefabricat assumit per l’Ajun-
tament és de 81.000 euros. En aquest sentit, l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, assenyala que “ és una inversió que 
hauria d’haver fet la Generalitat, perquè és la seva com-

petència, però  l’ampliació és imprescindible per garantir 
el model que s’està desenvolupant i també la qualitat 
educativa, i l’Ajuntament té com a prioritat garantir les 
necessitats educatives als centres de Parets.”
Els treballs de construcció dels fonaments i les instal-
lacions necessàries van iniciar-se durant les darreres 
setmanes del mes d’agost. Actualment està en funci-
onament un dels nous mòduls. El segon està en fase 
d’adequació del seu interior.
Aquest curs escolar, l’institut La Sínia acull prop de 240 
alumnes, en les línies de 1r a 4t d’ESO. Aquest institut, di-
rigit per Josep Camps, es va crear el curs 2012-13 com a 
secció d’institut, amb un projecte pedagògic renovador.
Des de l’Ajuntament es continua reclamant a la Gene-
ralitat la construcció de l’edifici definitiu per a aquest 
equipament educatiu, per al qual ja es va procedir a la 
cessió del terreny al govern autonòmic.

L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde  
sergi.mingote@parets.cat 

 www.sergimingote.cat

3.574 estudiants inicien el curs escolar a Parets
3.574 alumnes van iniciar a Parets, el 14 de setembre, el nou curs escolar. 3.376 cursen estudis d’educació infantil i 
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius als vuit centres d’ensenyament del municipi. 
198 infants de 0 a 3 anys han començat les classes a les escoles bressol municipals El Cirerer, El Gargot i La Cuna.

La Policia Local imparteix cursos d’Educació per a la Mobilitat Segura
Gairebé 1.500 alumnes de 2n, 4t i 6è de primària i 3r i 4t d’ESO de totes les escoles de Parets participaran aquest curs  
en el programa d’Educació per a la Mobilitat Segura que imparteix la Policia Local els mesos d’octubre i novembre. 
S’abordaran les normes bàsiques de circulació i els senyals de trànsit i també s’incorporen sessions específiques 
per als joves de 3r i 4t d’ESO sobre drogues i altres fets delictius i comportaments civics.

Convocada la segona edició dels premis Reconeixement al Mèrit Educatiu
Fins al 7 d’octubre està oberta la convocatòria per optar als premis de Reconeixement al Mèrit Educatiu. En la 
categoria de millor nota es premia millor nota de selectivitat, el treball de recerca de batxillerat, la millor nota de 
batxillerat, de grau mitjà i la de grau superior. Pel que fa a la segona categoria s’estableix un premi al mèrit docent, 
un premi a l’ESO i un altre a primària. Hi poden optar els alumnes dels centres educatius de la vila, els alumnes 
empadronats a Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres dels centres d’ensenyament de Parets.
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Parets i Missirah escurcen distàncies

Parets i Missirah acosten cultures, tradicions, projec-
tes i història. Parets, 1.111 anys, i  la regió de Missirah, 
al Senegal, en fa 101. Ho celebraran plegats, en una 
trobada intercultural que acollirà la nostra vila per pri-
mera vegada. Serà el 24 d’octubre, amb la presència 
de l’alcalde de Missirah, Senny Sylla, i amb una pro-
gramació oberta a tota la població. Es faran activitats 
a diversos equipaments i també a l’exterior, amb ma-
nifestacions culturals d’ambdós països.

Impuls de projectes de cooperació
Dins l’àmbit de Cooperació, el consistori impulsa po-
lítiques d’ajuts i finançament a projectes que ajuden 
a dignificar la vida de les persones més desafavorides 
en els països del Tercer Món. Des de fa anys, una de 
les línies d’actuació, sota la fórmula del codesenvo-
lupament, és a la regió de Missirah (Senegal), amb la 
participació activa i la col·laboració social dels mi-
grants residents a Parets del Vallès.
En aquest marc, l’entitat local Youbari, la Fundació 
Sanitària Mollet i l’Ajuntament van signar un conveni 
per treballar-hi conjuntament, sobretot en matèria de 
salut. Aquest estiu, es va enviar una dotació de matei-
ral per al “Post de Santé” i la Maternitat de Missirah. 
Durant 5 dies, professionals de la sanitat van fer-hi 
estada per desenvolupar un programa de formació al 
personal dels dos centres.

COOPERACIÓ Parets del Vallès, solidari amb els refugiats
El 17 d’octubre, en un acte solidari al Teatre Can Rajoler, es presentaran les accions previstes

Parets del Vallès, amb veu unànime, manifesta la seva 
voluntat de ser poble d’acollida per als refugiats sirians. 
La crisi migratòria que es viu, amb major efervescència 
des d’aquest estiu, ha fet bolcar solidàriament tant l’Ajun-
tament com la població paretana.

Aportació de 4.000€ de l’Ajuntament
Tots els grups municipals han acordat aportar 4.000 eu-
ros per destinar al Fons Català de Cooperació i ajudar els 
refugiats per tal que puguin arribar a destí. El consistori ha 
obert un núm. de compte per poder fer aportacions (Banc 
de Sabadell/IBAN ES74 0081 0074 4800 0149 3055) i el 
compte de correu electrònic info.refugiats@parets.cat 
per recollir els suggeriments, els oferiments  particulars 
d’allotjament per als refugiats sirians i, alhora, establir un 
canal per respondre les consultes de la ciutadania sobre 
aquesta temàtica.

17 d’octubre, tots amb els refugiats
Dissabte, 17 d’octubre, tindrà lloc el primer dels grans 
esdeveniments solidaris emmarcats dins la campanya 
’Parets, poble solidari amb els refugiats’. A partir de les 
17.30 h, al Teatre Can Rajoler, es donaran a conèixer totes 
les propostes planificades al voltant d’aquest Pla d’acció 
solidari i es complementarà amb actuacions de dansa i 
música a càrrec de l’Escola Municipal de Música, el Cen-
tre d’Estudis Musicals Maria Grever i Elite Dance. L’acte 
és obert a tothom si bé caldrà fer reserva d’entrades al 
Centre Cultural Can Rajoler. El donatiu mínim és de 5€ i el 
fons recaptat es destinarà íntegrament a aquesta causa.
L’Ajuntament, adherit al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, treballa de manera coordinada amb 
altres municipis per tal d’establir tots els mecanismes 
necessaris per fer l’acollida i aportar els recursos neces-
saris als refugiats sirians.

Més informació:

info.refugiats@parets.cat
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MOBILITAT

Avinguda Espanya, un nou eix de mobilitat 
sostenible i prioritat per als vianants
A finals d’agost va iniciar-se la segona fase de les obres 
d’urbanització de l’avinguda d’Espanya, compresa entre 
els carrers d’Alfons XIII i Josep Molins. L’actuació, em-
marcada en el Pla de Barris, té la finalitat de convertir 
aquest indret en un nou espai d’identitat col·lectiva i 
un nou eix cívic de referència i de mobilitat sostenible. 

Tot just fa una setmana que s’ha obert al trànsit el tram de 
l’avinguda Catalunya, comprès entre el refugi i el final del 
carrer Barcelona, que s’havia tancat a causa de les obres 
d’arranjament del talús de la carretera BV-1604. 
Les obres, que van iniciar-se a finals del mes de juliol, 
finalitzaran en el termini previst, entre mitjan i finals del 
mes d’octubre. L’actuació s’està executant en un tram 
de 270 metres i afecta tant l’avinguda Catalunya com el 
carrer de Barcelona. L’obra té per objectiu l’adequació de 
l’espai, que es trobava força malmès, i que en ocasions 
havia provocat despreniments a la calçada de la carretera, 
fissuracions i descalçaments al carrer. L’actuació supo-
sarà una millora del trànsit, amb més seguretat tant per 

als vianants com per als vehicles.
Durant tot l’estiu s’ha procedit a la construcció d’un mur 
de gabions sobre el talús per evitar els possibles des-
preniments, el replè i trasdossat del mur, l’execució de la 
xarxa de drenatge, la canalització i les bases de fonamen-
tació de l’enllumenat públic, la pavimentació de la calçada 
i l’encintat de les voreres tant de l’avinguda Catalunya 
com del carrer de Barcelona.
Aquesta darrera setmana s’està treballant en la pavimen-
tació de les voreres i la col·locació de les columnes de 
l’enllumenat així com del cablejat.  
El cost de l’obra està finançat en un 81.53% per la Dipu-
tació de Barcelona i la resta per l’Ajuntament de Parets.

Les obres del talús de l’avinguda Catalunya finalitzen a l’octubre
L’actuació ha consistit en l’arranjament del talús amb un mur de gabions i noves voreres

PLUSVÀLUAELECCIONS

14.063 ciutadans cridats a les urnes el 27-S
A Parets, un total de 14.063 persones podran votar en 
les eleccions al Parlament de Catalunya que es fan diu-
menge 27 de setembre. El Col·legi Lluís Piquer té 4.773 
electors i 6 meses. El Casal d’Avis Sant Jordi, 2 meses i 
1.769 electors; el col·legi Pompeu Fabra, 2 meses i 1.896 
votants; el Casal Can Butjosa, 2.233 electors i 4 meses, i 
el Parvulari de l’escola Pau Vila, 3.392 electors i 4 meses.

Eleccions agràries, exposició del cens
D’altra banda, fins al 9 d’octubre, a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana de l’Ajuntament, estan exposades al públic les 
llistes del cens per a les eleccions agràries que es por-
taran a terme properament. Totes les persones, físiques 
i jurídiques, que vulguin presentar al·legacions al cens 
ho podran fer en aquestes mateixes oficines mitjançant 
un imprès normalitzat. Podeu accedir a la documentació 
necessària al web parets.cat

11 DE SETEMBRE

Parets commemora l’11 de setembre
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de 
setembre, va tenir lloc, a la plaça dels Països Catalans, 
la tradicional ofrena floral davant del monument a l’Onze 
de Setembre, en què van participar l’Ajuntament de Parets 
del Vallès i prop d’una quarantena d’associacions i enti-
tats del municipi i formacions polítiques locals.
L’acte va començar amb l’ofrena institucional per part 
dels regidors i regidores de les diferents forces polítiques 
que formen l’actual consistori. Posteriorment, les entitats 
paretanes van dipositar els seus rams per commemorar 
la Diada.Tot seguit, i com a cloenda de l’acte, es va fer 
una lectura de poemes a càrrec dels membres del Niu 
d’Art Poètic i finalment es va poder gaudir d’una audició 
de sardanes de la mà de la Cobla Rosaleda.

Amb l’execució de les tres fases previstes en el projecte, 
l’entorn de l’avinguda d’Espanya esdevindrà un espai de 
passeig i estada per als ciutadans, amb un paisatge urbà 
renovat i amb prioritat per als vianants i les bicicletes.
Actualment, ja s’ha treballat en l’esponjament de l’arbrat 
i se n’han extret alguns exemplars malmesos que seran 
reposats. Les darreres intervencions s’han centrat en la 
xarxa de clavegueram i d’aigua. Es preveu que a finals 
d’any s’hagi procedit a l’execució completa d’aquesta 
segona fase de l’obra.

Licitació de les obres de millora de la C-17
El Departament de Territori de la Generalitat ha licitat les 
obres dels ramals de connexió de dos carrils de la C-17, 
un per als vehicles que provenen de l’AP-7 i l’altre per als 
de la C-33 en direcció Vic. Les obres han estat licitades 
per prop d’1 milió d’euros. L’objectiu de l’actuació és evi-
tar els problemes de congestió que es produeixen actual-
ment, sobretot en hores de màxima afluència de vehicles. 
L’inici dels treballs està previst per a finals d’aquest 2015.
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Jornades
Europees
del Patrimoni

2015

Jornades de portes obertes i 
un munt d’activitats gratuïtes 
per viure el patrimoni cultural 

de Catalunya

Consulta la programació
a l’Agenda Cultural:

bit.ly/JEP-2015

Comparteix

les jornades a:

   

#JEP2015

9, 10 i 18 

d’octubre

Visites guiades
a les masies

divendres 9 octubre 17 h

La Marineta

dissabte 10 octubre 12 h

Torre de Malla

diumenge 18 octubre 12 h

Torre de Cellers

Parets del Vallès
Vallès Oriental

Informació i inscripcions

Fins al 8 d’octubre de 2015

Centre Cultural Can Rajoler

Tel. 93 573 98 00
Places limitades

6, 8 i 13 d’octubre / 9.15-14.15 h
Sala Cooperativa  
Tinc més de 45 anys i no tinc feina. 

Què faig? (total: 15 h)  

14, 15 i 16 d’octubre / 9.15-12.45 h 
Sala Cooperativa
Si la crisi et dóna llimones, fes 

llimonada: Troba oportunitats on 

altres hi veuen adversitats (total: 10 h)  
 
10 i 11 de novembre / 9.15-13.15 h 
Sala Cooperativa
Com generar i mantenir una xarxa de 

contactes efectiva: 

descobrir el networking (total: 8 h)   

23 i 25 de novembre / 9.15-13.15 h  
Sala Cooperativa 
L'entrevista per competències

(total: 8 h)   

1, 2 i 3 de desembre / 9.30-13.30 h
Sala Cooperativa
La comunicació: 

com diferenciar-te de la resta de 

candidatures  (total: 12 h)  

10, 11, 14,15,16 i 17 desembre / 9.15-13.15 h
Xarxes socials 

Comunica't i comparteix

Lloc per confirmar
(total 24h)

CALENDARI DE TALLERS

Inscripcions a l'SLOP
C/ Major,1. Tel: 93 573 88 96

Hi poden optar els alumnes dels centres educatius de la vila, els alumnes 
empadronats a Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres dels centres 
d'ensenyament de Parets.

premis a la millor nota
· Millor nota de selectivitat, dotat amb 300 €

· Millor nota de treball de recerca de batxillerat, dotat amb 100 €

· Millor nota de batxillerat, dotat amb 250 €

· Millor nota de grau mitjà, dotat amb 200 € i de grau superior, dotat amb 250 €

premis al mèrit docent i escolar
· Premi a l’ESO, dotat amb 100€ i de primària, dotat amb 50€ (un per centre)

· Premi al mèrit docent, dotat amb 300

Data màxima de presentació de documentació:

7 d’octubre, a l’OAC

Consulteu les bases completes a www.parets.cat

2a edició
dels premis

reconeixement
al mèrit educatiu
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L’Ajuntament de Parets del Vallès ha obert una nova con-
vocatòria de Plans d’Ocupació Local que permetrà la con-
tractació de 22 persones del municipi en situació d’atur 
per a desenvolupar diversos projectes. 
Els perfils professionals que es cobriran en aquesta oca-
sió corresponen a:
 13 operaris/es de neteja de la via pública
  3 auxiliars de la llar
  1 conserge
  1 dinamitzador/a juvenil
  2 agents cívics
  1 suport administratiu/va polivalent
  1 Informàtic/a
Com en les darreres ocasions, els contractes seran del 
70% de la jornada laboral i tindran una durada total de 

sis mesos. Es preveu que les primeres incorporacions es 
produeixin la segona quinzena del mes d’octubre i la resta 
es faran de manera gradual.
Durant el període d’inscripció, que va finalitzar el 19 de se-
tembre, l’Ajuntament ha rebut un total de 163 sol·licituds 
per ocupar aquestes places.

Formació i feina per a les persones aturades
Els Plans d’Ocupació Local són un programa adreçat 
a persones en situació legal d’atur, per a l’execució 
d’accions a l’Ajuntament de Parets en diversos sectors i 
activitats, amb l’objectiu d’afavorir la inserció en el mer-
cat laboral de les persones participants, mitjançant una 
experiència de treball, formació i acompanyament en la 
recerca activa de feina.

L’Ajuntament impulsa 22 nous Plans d’Ocupació 
163 persones de Parets en situació d’atur han sol·licitat participar a la nova convocatòria de treball

AJUTS SOCIALS
L’Ajuntament atorga ajuts per l’IBI, la taxa d’escombraries i per transmissió d’habitatges 

L’Ajuntament de Parets ha aprovat les bases per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI, de la taxa d’escombraries 
i dels impostos i taxes municipals derivats de la propietat de l’habitatge objecte de transmissió, ja sigui per execucions 
hipotecàries o dacions en pagament, adreçats a totes les persones que compleixin amb les condicions establertes a 
les bases específiques que regulen aquests ajuts econòmics.
Les persones en situació d’atur o que ho hagin estat un mínim de 8 mesos durant l’exercici 2015, que siguin propietaris 
o llogaters d’un immoble destinat a habitatge, rebran un ajut de 80 €, 20 més que l’any que l’any passat.
Les persones majors de 60 anys, jubilades, vídues o amb incapacitat permanent rebran aquest ajut de 80€ pel pagament 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i també una bonificació del 100% de la taxa de recollida selectiva.
L’import dels impostos i taxes municipals derivats de la propietat de l’habitatge objecte de transmissió, ja sigui per 
execucions hipotecàries o dacions en pagament, serà del 100%.

El termini de sol·licitud dels ajuts és el següent:

Persones majors de 60 anys: Fins al 30 de novembre de 2015
Persones aturades o afectades per transmissió d’habitatge: Fins al 30 de desembre de 2015

Les sol·licituds es poden fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la plaça de la Vila núm.1. Les persones que disposin de 
Certificat Digital poden fer la sol·licitud a través de la seu electrònica del web municipal www.parets.cat.

PLUSVÀLUABEQUES
Beques menjador i per a joves esportistes

Fins al 30 de setembre es poden presentar sol•licituds 
per a les beques esportives que concedeix l’Ajuntament 
per garantir l’accés dels joves a la pràctica esportiva. Cal 
tenir entre 6 i 18 anys i complir els requisits econòmics. 
Els impresos de sol•licitud i la normativa es troben al web 
www.parets.cat i les instàncies cal presentar-les a l’OAC.
Ampliació de les beques menjador
De les 224 sol•licituds rebudes per optar a les beques 
menjador, el Consell Comarcal n’ha concedit 83 a Parets, 
amb un 50% de l’import. L’Ajuntament destinarà  36.555 € 
per cobrir el 100% de l’import i, a més, n’assumeix el cost 
de les 49 sol·licituds que reuneixen els requisits econò-
mics però que han quedat fora dels ajuts concedits per 
l’organisme comarcal. 92 de les demandes han estat de-
negades per superar el llindar, el capital mobiliari o per 
irregularitats.

Sis nous tallers en el marc del projecte 
e-LABOR@’T,  impulsat per l’Ajuntament
L’Ajuntament de Parets va posar en marxa fa un any el 
projecte e-LABOR@’T, amb l’objectiu d’afavorir la inserció 
laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades. 
Enguany, per mitjà d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona, el programa continua i es duran a terme sis 
tallers adreçats a persones desocupades inscrites al Ser-
vei Local d’Ocupació (SLOP). 
Els tallers previstos seran els següents:

   Tinc més de 45 anys i no tinc feina. Què faig?  
dies 6, 8 i 13 d’octubre 

   Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada: Troba opor-
tunitats on altres veuen adversitats.
dies 14, 15 i 16 d’octubre 

   Com generar i mantenir una xarxa de contactes efectiva: 
descobrir el networking.
dies 10 i 11 de novembre   

   L’entrevista per competències. 
dies 23 i 25 de novembre

   La comunicació: com diferenciar-te de la resta de can-
didatures.
dies 1, 2 i 3 de desembre

   Xarxes socials - Comunica’t i comparteix.
dies 10, 11, 14, 15, 16 i 17 de desembre

A més, en el marc d’aquest programa, el pròxim 19 de 
novembre tindrà lloc la conferència Les competències, 
el meu valor afegit.

Les places són limitades i cal inscripció prèvia a l’SLOP 
o a la web www.parets.cat. El servei tramitarà les 
sol·licituds d’acord a l’itinerari ocupacional de les perso-
nes interessades.  

FORMACIÓ
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RUTA PARETS

GASTRO

RUTA

1111

TAPA
+BEGUDA
3,50 €

Del 9 al 25
d’octubre de 2015

Bar La Plaça - Can Magarola - Can Tomàs - D’Gusta Parets - Galeria 85 
Iveca - Parets Llevantpark - Restaurant La Nau - Restaurant La Salut

Restaurant Les Brases - Snack Bar Petit Galera

TASTA  LA TEVA TAPA A:
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Butlleta de participació

Continuar oferint Plans d’Ocupació Local

Incrementar els recursos destinats a ajuts socials

L’Eixample que tu vols: pla de manteniment de voreres i 
arbrat 

Pla de millora del Barri Antic: carrers amb prioritat 
per als vianants

Promoure el medi ambient a través d’un aiguamoll a la Riera 
Seca i una anella saludable

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 

interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. 

Les dades s’utilitzaran exclusivament per a fins relacionats amb el seu lligam amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Retorneu la fitxa emplenada a l’Ajuntament de Parets del Vallès o als diferents equipaments 

municipals. També podeu fer arribar la butlleta mitjançant el formulari de participació del 

portal municipal www.parets.cat

Període de participació: del 25 de setembre al 16 d’octubre de 2015

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

DNI/NIE:                                                Edat:

Feu la vostra proposta:Prioritzeu les propostes següents:

Per fer la priorització cal que marqueu de l’1 al 5 les propostes següents, sense que es repeteixi cap puntuació, 

posant el 5 a la proposta que més us interessi i 1 a la que menys.

Espai obert a una única proposta que considereu que caldria 

tenir en compte al pressupost municipal.

Pressupost 
municipal 2016

El procés està obert a la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes majors de 16 anys que estiguin vinculats d’alguna manera al municipi (habitatge, feina, escola...).

L’Ajuntament de Parets ha iniciat l’elaboració del Pres-
supost Municipal per al 2016 i del Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2015-2019 (PAM). Per tal de posar en calendari 
les accions i dotar-les de la consignació econòmica 
necessària,  s’obre un procés de participació ciutadana 
amb la voluntat que els paretans i paretanes, així com 
les persones que estan vinculades d’alguna manera 
amb el municipi (habitatge, escola, feina...) hi puguin 
dir la seva. 
La proposta consisteix en la priorització de cinc ac-
cions, per tal de programar-les tenint en compte les 
preferències de la la ciutadania, i un espai obert en 
què els participants poder fer arribar els seus sugge-
riments. Totes les propostes seran estudiades i valo-
rades abans del tancament del pressupost 2016.

Pressupost municipal 2016: participa-hi!
Les butlletes es poden lliurar presencialment o a parets.cat del 26 de setembre al 13 d’octubre

Participació: del 25 de setembre al 16 d’octubre
Des del 25 de setembre fins al 16 d’octubre de 2015, 
es podran lliurar les butlletes. Per participar-hi s’ha 
de ser major de 16 anys i cal emplenar una butlleta de 
participació que trobareu en aquesta mateixa pàgina 
del butlletí Parets al dia o bé al formulari habilitat al 
web municipal parets.cat. 
La butlleta està estructurada en dos àmbits: un apartat 
que permet fer una priorització de propostes i un segon 
espai per a propostes directes, en què cadascú hi pot 
aportar suggeriments sobre aquelles actuacions que 
consideri necessàries per a la vila en termes generals. 
Pel que fa a les 5 propostes a prioritzar, se n’inclouen 
dues de polítiques socials, sobre ocupació i ajuts, dues 
d’àmbit urbanístic i una de caire ambiental.

COMUNICACIÓ

Nou web parets.cat, millorat i més accessible
L’Ajuntament de Parets ha renovat la imatge del portal 
municipal www.parets.cat, amb la incorporació de millo-
res en el servei i l’accés als continguts. 
L’adaptació a un nou gestor de continguts i un entorn més 
visual i accessible s’ha treballat sota les directrius de la 
Diputació de Barcelona, que dóna suport als municipis en 
el disseny dels entorns virtuals. 
El nou portal es caracteritza per una imatge més atractiva, 
que possibilita la introducció d’arxius de video a la pàgina 
principal, per un accés directe i més intituïtiu a les pàgines 
més consultades i alhora un cercador similar a Google 
que cerca dins la mateixa web.
El nou portal s’ha fet sota criteris d’adaptabilitat  i acces-
sibilitat, amb un disseny que facilita la navegació des de 
qualsevol dispositiu electrònic. Alhora, es pot connectar 
de forma directa a les xarxes socials institucionals, des-
carregar les app pròpies de l’Ajuntament
La renovació del portal es va fer en període de proves a 
finals de juliol i ara ja funciona plenament, si bé es tracta 
d’una eina viva que s’adapta de forma continuada a les 
noves necessitats. 



24 de setembre de 201510 PUBLICITAT

octubre
4 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Cremats

Una comèdia esbojarrada que toca 
de ple els problemes de la nostra 
societat: la crisi, la doble moral, la 
incomunicació...

de Roger Peña

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 40’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

octubre10 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

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

A les 22.30 h Espectacle

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

No anem bé

El nou espectacle de 
Jordi LP, on ens 
explica tot el que no 
li van deixar dir a la 
tele

Jordi LP

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

octubre
18 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Oir tu voz

D’Callaos ens presenten en 
directe el seu nou disc de rock 
flamenc

D’Callaos

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 30’
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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Estafes de la llum i el gas: no hi caiguis!

Les estafes en les revisions dels serveis de gas i llum són freqüents i cícliques. Sovint, 
alertats pels mateixos usuaris o per la policia local, rebem informacions de persones 
que han patit estafes i enganys per part d’individus que es fan passar per operaris de 
les companyies de subministrament de gas i de llum.
La manera d’actuar sol ser sempre similar: es presenten al domicili persones  que diuen 
ser operaris de les companyies de gas o electricitat i comuniquen que han de fer una 
revisió obligatòria. Sovint mostren carnets d’empreses que poden ser col·laboradores 
de les companyies de subministrament.  Aquestes persones convencen l’usuari de la 
necessitat de substituir alguna peça o part de la instal·lació. L’informen que si no es fa 
aquesta reparació hauran de tancar el subministrament.

Mesures per evitar fraus
Les companyies subministradores no cobren les revisions obligatòries en efectiu, sinó 
que ho fan amb el rebut mensual. Desconfiï d’operaris que vulguin cobrar en efectiu.  
Informi els treballadors, abans no facin cap reparació, que no pensa pagar en efectiu.   
Si insisteixen, no dubti en trucar a la policia local. 
Desconfiï d’operaris que li ofereixin descomptes i que li demanin els rebuts bancaris.  
S’han donat casos de falsos operaris que han fet un ús fraudulent de les dades bancàries. 
Normalment, aquestes persones actuen en domicilis on hi ha avis sols.  
Cal que estiguin alerta i, davant de cap dubte, truquin a la policia local.

CONSUM

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

Nou centre d’estudis Cambridge School a Parets
Aquest setembre ha obert les portes a Parets l’escola 
d’idiomes Cambridge School. L’acte d’inauguració va 
comptar amb la presència de l’alcalde, Sergi Mingote. El 
centre està a l’av. de la Pedra del Diable 28.

PLUSVÀLUAINAUGURACIÓ

Onze restaurants de Parets participen a la ruta GastroTapes
 
Del 9 al 25 d’octubre, Parets acollirà la primera edició de la ruta GastroTapes, una nova 
proposta desenvolupada per l’Ajuntament de Parets en col·laboració amb els bars i 
restaurants de la població. Enguany, onze establiments han fet les seves creacions 
culinàries en petit format, que oferiran a un preu de 3,50 euros, beguda inclosa.
Per poder-hi participar, s’ha d’emplenar el passaport de la ruta amb 4 segells 
d’establiments diferents. El passaport, degudament emplenat, es dipositarà a les urnes 
habilitades als restaurants. El públic haurà de votar la millor tapa elaborada i la tapa més 
popular. A més, els participants podran optar al sorteig de tres premis, que consistiran 
en un sopar per a dues persones a un dels restaurants participants de la ruta; un val de 
compra per a les botigues de l’Associació de Comerciants de Parets i un curs de cuina.

Ruta GastroTapes 2015:
Galeria 85 - Bacallà amb allioli gratinat i llit de verdures
Can Tomas - Rotllet de marisc
Snack bar Petit Galera - Cilindre de xapata amb gelatina de salmó
Restaurant Les Brases - Làmines de secret i pernil ibèric brasejat al cafà de París
Bar La Plaça - Mos de cel, patata, ceba, pebrot de Padrón i formatge fos
Parets Llevantpark - Barqueta d’hamburguesa amb formatge de cabra i ceba caramel·litzada 
sobre niu de patata palla
D’Gusta Parets - Burger D’Gusta
Restaurant La Salut - Coca de sardines amb ceba confitada
Can Magarola - Miniburger de vedella amb chutney de tomàquet
Iveca - Caneló de pa cruixent, pernil, escuma de tomàquet i gelat d’oliva
Restaurant La Nau - Serranito La Nau

GASTROTAPES 2015

El Centre Fisio-Spa del Vallès compleix 9 anys a Parets
El centre Fisio-Spa està d’aniversari. Aquest mes de setembre compleix 9 anys de la seva obertura a Parets del 
Vallès. Amb motiu de l’efemèride, fan algunes promocions en els seus serveis, però sobretot han obert una línia de 

comunicació a través de Facebook i del web www.fisio-spa.es per donar a conèixer el camp de la medicina estètica.
L’Ajuntament tindrà un nou Servei d’Assessorament Financer, impulsat per la Generalitat
L’Ajuntament de Parets prestarà un nou Servei d’Assessorament Financer (SAF), impulsat per la Generalitat de Cata-
lunya, i adreçat a empreses i comerços del municipi. El SAF ofereix un servei d’anàlisi financera i l’informe de l’anàlisi 
i recomanacions sobre els productes que més s’adeqüen a les necessitats de les empreses. El servei es donarà a 
conéixer durant una jornada que tindrà lloc el pròxim 25 novembre, a les 9.30 h, a La Marineta, on persones especia-
listes parlaran, entre d’altres, de com aconseguir finançament alternatiu per als seus negocis. 
Parets, entitat assessoradora de Catalunya Emprèn  
El Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Parets s’ha reforçat amb la incorporació d’un tècnic especialista en dret 
mercantil, assessorament financer i de màrqueting, per mitjà d’un conveni signat amb l’Associació de Municipis de 
l’Eix de la Riera de Caldes, en el marc del programa Catalunya Emprèn. El servei d’Emprenedoria té per objectiu poten-
ciar el desenvolupament empresarial dels nous emprenedors, la nova indústria i la creació d’ocupació en el territori.

CONSUMEN DOS MINUTS...
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FESTA MAJOR D’ESTIU 2015
Ja fa dies que vam deixar enrere l’onada de calor i la nostra festa grossa. L’últim cap de setmana del mes de juliol vam poder gaudir d’una Festa Major sorprenent, 
original, i plena de novetats. Enguany, a més, ens van visitar els alcaldes de Chillúevar i Santo Tomé, acompanyats d’una representació de veïns i veïnes d’ambdues 
poblacions, que van poder veure com els paretans i les paretanes vivim i gaudim la festa.
Com sempre, l’ampli ventall d’activitats ens van convidar a jugar, a riure, a fer esport i, és clar, a compartir. Les representacions teatrals al carrer, els concerts al parc 
la Linera, els balls a la plaça, els jocs i una gran quantitat d’actes culturals, lúdics i esportius van fer d’aquests uns dies inoblidables. 
Les nostres colles, els cavallers de Fes-tuka, van lluitar de valent per aconseguir una victòria que en aquesta ocasió va ser per als joves del Pla. 
En aquesta edició, hem volgut fer un petit recull d’imatges representatives del que va ser la nostra festa però, si en voleu veure més, podeu entrar al Facebook de 
Parets Connecta i al web www.parets.cat, on trobareu un bon grapat més d’instantànies.
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El ball de Gitanes és una dansa tradicional que es remunta 
al segle XVII. Té el seu origen en les ballades que feien 
les persones d’ètnia gitana quan celebraven casaments. 
Al segle XV, després de voltar per tota Europa, tribus de 
gitanos hongaresos nòmades s’assenten a la comarca del 
Vallès. Amb el temps, i influenciats pels costums de les 
terres vallesanes, aquests balls es convertien en el que 
actualment coneixem com el ball de Gitanes. 
A Parets, la primera referència escrita que s’ha trobat so-
bre el ball de Gitanes data de l’any 1885. Fins als anys 
30, al poble hi havia 3 colles: la del Cafè de Baix, la del 
Local, -actual Cooperativa la Progressiva- i la del Bar de 
Can Rajoler, cadascuna vinculada a una ideologia política 
molt concreta.
Fins als anys 60, les Gitanes era una de les festes més 
rellevants del municipi. Es ballava, sobretot, el dijous gras, 
durant el Carnestoltes. 

Gitanes Parets: 40 anys de ball i 130 anys d’història
L’entitat prepara una gran festa per celebrar l’efemèride, que clourà amb un ball multitudinari 

Enguany, Gitanes Parets celebra els 40 anys ininterrom-
puts de ball de Gitanes al municipi, i els 130 anys del 
primer document escrit on consta aquesta dansa a la 
població. 
Per celebrar-ho, l’entitat ha elaborat un cens, que fins ara 
consta de 580 dansaires que han format part de les colles 
al llarg d’aquests 130 anys, i ha programat una ballada 
multitudinària que es farà el diumenge, 4 d’octubre, a par-
tir de les 17 h, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. 
Fins al moment, la colla compta amb la participació 
confirmada de 82 balladors i la presència de desenes 
de membres que han format part de l’entitat al llarg 
d’aquests anys.
Com a part de la celebració, divendres 2 d’octubre, a les 
19 hores, s’inaugurarà una exposició commemorativa 
amb una mostra de fotografies, vestits i tota mena de 
records vinculats a les Gitanes Parets.

PLUSVÀLUACONCURS
Com faries el ‘caganer’ de Parets?
T’imagines un caganer de Parets?, Què se t’acut? 
T’atreveixes a fer-lo?... Aquestes són les preguntes amb 
les quals l’Agrupació Pessebrista Parets vol engrescar 
tota la població per participar al primer concurs popular 
‘El caganer de Parets’.
Per participar-hi, cal escollir una imatge representativa de 
Parets i crear-la, en forma de caganer, utilitzant qualsevol 
tipus de material. La mida de la figura, inclosa la base, 
haurà de ser d’entre 10 i 12 cm.
El lliurament de les propostes es podrà fer, com a màxim, 
el pròxim 27 de novembre. 
Per lliurar les figures caldrà adreçar-se a la seu de 
l’Agrupació Pessebrista de Parets, av. de Catalunya, 211, 
els divendres, de 17 a 19 h. 
Cal fer la inscripció prèvia per mitjà del correu electrònic 
paretspessebre@gmail.com o bé al telèfon 609 529 709. 
La figura guanyadora serà reproduïda i posada a la venda 
com el ‘caganer de Parets’ durant l’any següent.

PLUSVÀLUAENTITAT

Parets tindrà una colla castellera local
Aquest mes de setembre han tingut lloc les primeres tro-
bades dels impulsors de la colla castellera de Parets. De 
moment, el grup ja té una seixantena d’inscripcions tot i 
que, ben aviat, esperen ampliar aquesta xifra. La iniciati-
va compta amb el suport dels Castellers de Mollet i dels 
de Caldes de Montbui, que guiaran les primeres passes 
d’aquest projecte.

Nous cursos i tallers al Casal Can Butjosa
El Casal de Cultura Can Butjosa ha posat en marxa una 
nova edició dels cursos i tallers, que inclou més d’una 
trentena d’activitats per a totes les edats. Les inscrip-
cions es poden formalitzar al mateix equipament, al 
carrer la Salut, 50.

Activitats de tardor a l’Escola de la Natura
En el marc de la programació de tardor de l’Escola de 
la Natura, el centre ha previst un grapat d’activitats, 
xerrades i sortides entre els mesos d’octubre i desem-
bre. Entre d’altres, es podrà fer una sortida ornitològica 
o un taller de jardineria i horticultura. Per a més infor-
mació es pot consultar el web escolanatura.parets.cat.

Nova associació Balla Balla Parets
Sota el nom Balla Balla Parets, el teixit associatiu del 
municipi compta amb una nova entitat. L’objectiu 
d’aquest col·lectiu és fomentar, organitzar i desenvo-
lupar la pràctica del ball, en totes les seves modalitats, 
com a activitat cultural i esportiva. 

Cinema i cursos de teatre a Cal Jardiner
D’entre les propostes per a aquesta tardor, el Casal de 
Joves de Cal Jardiner projectarà aquest diumenge, 27 
de setembre, a les 18 h, el film El señor de la guerra, 
protagonitzat per Nicolas Cage. D’altra banda, l’equi-
pament ha posat en marxa un curs gratuït de teatre 
per a joves, que impartirà Padi Padilla. 

En família, a la Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa inicia de 
nou les activitats adreçades als nadons, per compartir 
amb tota la família. D’entre propostes per als bebès 
que es poden trobar al centre hi ha el Bressol de con-
tes, que començarà el divendres 2 d’octubre, el Taller 
de jocs de falda o l’Espai Llebreta. 

Curs d’estimulació musical per a nadons
L’Escola Municipal de Música ha programat un curs 
d’estimulació musical per a nadons adreçat a pares i/o 
mares amb fills d’entre 2 mesos i 2 anys. Les sessions 
tindran una durada de 45 minuts setmanals i seran 
impartides per Aina Casals. Informació i inscripcions 
a l’equipament i a l’adreça escolamusica.parets.cat.

2n aniversari d’Herm@nados-@germanats
L’entitat Herm@nados-@germanats compleix 2 anys. 
Per celebrar-ho, està prevista una festa el pròxim 18 
d’octubre, al Casal de Cultura Can Butjosa. Durant la 
jornada hi haurà activitats pensades per estrènyer els 
vincles i reforçar l’agermanament entre els pobles de 
Chilluévar, Santo Tomé i Parets del Vallès.  

Número 3 de la revista de l’AF Parets
L’Associació Fotogràfica Parets ha editat el número 
3 de la revista dedicada al món de la imatge i la foto-
grafia. En aquest número s’inclou, entre d’altres, una 
entrevista al nou regidor de cultura, Miquel Pérez, o 
un reportatge fotogràfic sobre les vacances dels socis 
de l’entitat.

EN 2 MINUTS...
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Tema: Una imatge representativa de Parets
Material: Lliure (preferiblement fang)
Mides: 10-12 cm amb peanya inclosa (base)
Data màxima de lliurament: 27 de novembre
Lloc de lliurament: Tots els divendres, de 17 a 19 
h, a la seu de l'Agrupació Pessebrista de Parets (Av. 
Catalunya, 211, Parets)
Totes les figures quedaran en poder de l'Agrupació 
Pessebrista de Parets i s’exposaran durant el període 
d’obertura del Pessebre Monumental de Parets.
Per preveure l’espai necessari per a l’exposició és 
imprescindible fer INSCRIPCIÓ PRÈVIA a través del 
correu paretspessebre@gmail.com o al telèfon 
609 529 709

CONCURS POPULAR 

EL CAGANER 
DE PARETS

T’imagines un Caganer de Parets? 
Què se t’acut? T’atreveixes a fer-lo?
Fes sortir el teu enginy i PARTICIPA-HI!

La proposta guanyadora sortirà d’un procés de vota-
ció al qual podran participar tots els visitants al 
Pessebre Monumental de Parets fins al 24 de 
gener de 2016
La figura guanyadora serà reproduïda i posada a la 
venda com a ‘Caganer de Parets’ durant l’any 
següent, amb motiu del 30è aniversari de 
l'Agrupació Pessebrista de Parets 
Les tres propostes finalistes rebran un premi, encara 
per determinar 

Bases

PREMIS

óicaztinagrOóicarobal·loC

Si vols aprendre a fer un 
pessebre a casa teva, inscriu-te 
al taller que farem el dia 
17 d’octubre de 17 a 19 h 
a la Sala Serra Cooperativa

Inscripció gratuïta a:
paretspessebre@gmail.com
Albert: 609 529 709
Maria: 669 039 370

TALLER

DE PESSEBRE

Fiesta 2º aniversario 

Domingo
18 octubre

Casal Can Butjosa

Asociación
Hermanados
Agermanats

Anota esta fecha en tu agenda
Pronto concretaremos el programa 
de actividades

Ayuntamiento 

de Chilluévar

Ayuntamiento 

de Santo Tomé
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Animals de Companyia, d’Estel Solé, va encetar el passat 
diumenge la nova temporada d’espectacles als teatres 
de Parets, que enguany consta d’onze actuacions desta-
cades en què es podrà veure teatre, música i grans dosis 
d’humor. A més, per al públic infantil, la temporada inclou 
6 representacions en el marc de la programació estable 
de l’entitat Rialles Parets.
De l’oferta teatral en destaquen, entre d’altres, l’esbo-
jarrada comèdia Cremats, de Roger Peña, la presentació 
del nou disc de rock flamenc de la formació D’Callaos, el 
concert de Núria Graham, l’homenatge a Neus Català, a 
càrrec de Carme Martí, o l’obra La Pepeta no és morta, de 
la companyia paretana Som i Serem. 

Música i humor a la nova temporada d’espectacles a Parets
Cremats, de Roger Peña, o l’homenatge a Neus Català, plats forts de la programació

Actuacions estel·lars al Cafè Teatre de la Cooperativa
No anem bé, el nou espectacle del reconegut humorista 
Jordi LP, donarà el tret de sortida, el pròxim 10 d’octubre, 
a les tres sessions del Cafè Teatre, que continuaran amb 
Corbacho 5.0 (7 de novembre) i clouran amb Amor a pri-
mera risa, de Raúl Pérez (12 de desembre).
Les entrades per als espectacles, tant del Teatre Can Ra-
joler com del Cafè Teatre, es poden adquirir a les oficines 
de Can Rajoler, els dimarts de 9 a 13 hores i els dijous de 
16 a 19, i per internet al web www.ticketea.com.
Pel que fa a la programació infantil, es pot consultar tota 
la cartellera d’espectacles a Parets al web de l’entitat 
www.rialles.cat.

El CEM María Grever homenatja Oliver Sacks 
L’Escola Superior de Música de Catalunya i el Centre 
d’Estudis Musicals María Grever van protagonitzar un 
homenatge pòstum al neuròleg Oliver Sacks, conegut 
per difondre científicament els beneficis de la música 
a la salut. L’acte es va fer a la Sala d’Orquestra de 
l’edifici de l’ESMUC. D’altra banda el CEM i l’Oficina 
de Català de Parets impulsen una nova experiència, 
que pretén donar l’oportunitat d’apropar la llengua 
catalana als nouvinguts o a les persones que vulguin 
millorar-ne l’aprenentatge mitjançant la música, les 
cançons i el patrimoni intangible. 

Golden Festival i 200 escriptors de grafits
El pròxim dissabte 3 octubre, a partir de les 10 h, Pa-
rets celebra una nova edició del Golden Festival. En-
guany, el festival acollirà la trobada anual de 200 es-
criptors de grafits, que cobriran prop d’un quilòmetre 
de mur de la Riera Seca. En el marc de la celebració, 
a partir de les 16 h, el Casal Can Butjosa acollirà un 
concert amb les actuacions, entre d’altres, dels grups 
Golden Warriors, Jah Bantu & Psikodelikos, RickyRi-
cardo & Moreno Mala, Chusta de la Kosta i FMP Crew 
i hi haurà un mercat ecològic i artesanal. 

Jornades Europees del Patrimoni 2015
L’Ajuntament de Parets se suma un any més a les Jor-
nades Europees del Patrimoni que enguany, a Parets, 
se celebraran entre els dies 9 i 18 d’octubre. En aques-
ta ocasió, les masies que es podran visitar seran: La 
Marineta (9 d’octubre), la Torre de Malla (10 d’octubre) 
i la Torre Cellers (18 d’octubre). Les inscripcions es 
poden fer fins al 8 d’octubre al Centre Cultural Can 
Rajoler, en horari d’atenció al públic.

EN 2 MINUTS...

Nou cicle de cinema ‘La mirada dels altres’
El pròxim mes d’octubre comença una nova edició del 
cicle de cinema de temàtica social ‘La mirada dels al-
tres’, que forma part de les actuacions municipals de 
sensibilització al voltant de la immigració. Es tracta d’un 
projecte d’intercanvi i d’inclusió social, que pretén donar 
a conèixer els moviments migratoris humans a través 
d’una exposició i la projecció de quatre pel·lícules.
Enguany, l’exposició prevista porta el títol ‘Parets i Missi-
rah, dos pobles units pel fet migratori’ i es podrà veure a 
la Sala Can Rajoler, a partir del divendres 16 d’octubre.
Les projeccions del cicle tindran lloc al Teatre Can Rajoler 
i, en el cas del cinema per a infants, es faran a la bibliote-
ca Can Rajoles amb servei de monitoratge. Les dates són, 
el 3 d’octubre, a les 20 h, Dios mío ¿Pero qué te hemos 
hecho? I Hogar dulce hogar (infantil); el 14 d’octubre, a 
les 20 h, Timbuktu i Paddington (infantil); durant la se-
gona quinzena del mes d’octubre, i en horari escolar, es 
projectarà Camí a l’escola i, finalment, el cicle clourà el 23 
d’octubre, a les 20 h, amb el film Sólo un beso. 

PLUSVÀLUACINEMA

Èxit del primer Festival parc de la Linera
Malgrat la pluja, i el fet que l’escenari del Festival parc 
de la Linera hagués de traslladar-se a la Sala Cooperati-
va, els organitzadors han valorat aquesta primera edició 
de l’esdeveniment com un gran èxit. Tant és així que es 
plantegen crear una programació estable al llarg de l’any. 
Els artífexs de l’activitat han estat els membres de l’entitat 
Binary Emotions Knights, formada per un grup de joves 
del municipi vinculats al món artístic.

PLUSVÀLUAMÚSICA

L’entitat PROdansa presenta ‘Parets dansa’
L’entitat PROdansa ha presentat, aquest mes de setembre, 
un nou projecte que sota el nom ‘Parets dansa’, té l’objec-
tiu de crear un programa integral per al desenvolupament 
de la dansa al municipi, basat en el reconeixement del 
ball i els seus valors com a necessaris i beneficiosos per 
a la societat. PROdansa va néixer l’any 2012, fruit de les 
inquietuds d’un grup d’alumnes i professors de l’escola 
de ball paretana Elite Dance.

PLUSVÀLUAPROJECTE
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1,5 m

Diada de la
BICICLETA
PARETS DEL VALLÈS

2015

Diumenge

18 octubre

Sortida

10h
Poliesportiu Municipal
Joaquim Rodríguez

Inscripcions

a partir del 5 d'octubre

al pavelló i a la piscina

Preu d'inscripció

6€ (inclou avituallament,
entrepà i obsequi) 

Diumenge

4 d’octubre

A càrrec de Padi Padilla

Els divendres a partir del 9 d'octubre

De 16 a 17.30 h Joves de 14 a 18 anys

De 18 a 19.30 h Joves de 19 a 30 anys

 teatre
Curs  de

per a
joves

Inscripcions 

fins al 30 de setembre a:

2015

GRATUÏT[ [

PROGRAMA
Curs d'educador ambiental 
Mòdul 1 d'especialització
Recursos pràctics sobre coneixement de l'entorn  
Inici: 13 d'octubre / Durada: 30 h
Dies: Dimarts de 17.30 a 19.30 h 
Preu: 105 €

Taller de jardineria
i horticultura domèstica
10 propostes per donar vida al teu jardí o balcó
Inici: 15 d'octubre / Durada: 30 h
Dies: Dijous de 17.30 a 19. 30 h
Preu: 105 €

Taller de bolets
Claus d'identificació i sortida pràctica
Dies 22, 23 i 24 d'octubre
Horaris: dijous i divendres 17.30 a 19.30 h
dissabte de 9 a 13 h
Preu: 27 €

Taller de fotografia de tardor
Conceptes bàsics i sortida pràctica a Santa Fe del 
Montseny
A càrrec de Josep Maria Mompart, fotògraf 
naturalista
Dies: 6 i 7 de novembre
Horaris: Divendres 17.30 a 19.30 h 
dissabte de 9 a 13 h
Preu: Gratuït INFORMACIÓ I RESERVES

Escola de la Natura – Parets del Vallès
Web: escolanatura.parets.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30h
i de 16 a 20 h

Sortida ornitològica 
a Gallecs
En commemoració del Dia Internacional
de les Aus, itinerari per a la identificació 
d'ocells a l'espai de Gallecs 
Dia: Dissabte, 3 d'octubre
Horari: De 9 a 13 h
Lloc de sortida: Can Jornet
Preu: Gratuït

Xerrada: Els grans carnívors
a Catalunya
Comportament i indicis de presència
A càrrec de José Carlos de la Fuente,
naturalista
Dia: divendres, 20 de novembre
Horari: De 18 a 19.30 h
Preu: Gratuït

Sortida pel camí de les 
Salamandres
Itinerari nocturn a prop de Gallecs per al 
seguiment d'una població aïllada de 
salamandres
Dia: Divendres, 18 de desembre
Horari: De 20.30 a 23 h
Lloc de sortida: Escola de la Natura
Preu: 4 € (2 € residents a Parets)

TARDOR 2015
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Cinc medalles del CP Parets al Campionat d’Europa 
Cinc medalles en total van sumar els patinadors i patina-
dores del club paretà al Campionat d’Europa. Els metalls 
van ser per a Pau Garcia, de categoria cadet, amb dues 
medalles de plata en lliure i combinada; Sara Castillo va 
ser bronze en combinada i David André, plata en combi-
nada i bronze en lliure. 

PATINATGE

EN 2 MINUTS...
Nou president del Club Bàsquet Parets
Oriol Calvet és el nou president del Club Bàsquet Parets 
després de l’assemblea general extraordinària de socis 
que va celebrar l’entitat el passat 2 de setembre. Calvet, 
de 40 anys i que esportivament havia estat vinculat 
durant molts anys amb el Club Handbol Parets, serà 
el president, dins d’una junta que completen Bernardo 
Ruiz (tresorer), Adrià Noel (secretari) i els vocals Albert 
Domínguez, Francisco Rodríguez, José González, José 
Luis Jiménez i Mariam Vives.

El CB Parets, a la Copa del Vallès Oriental
El sènior A masculí del Club Bàsquet Parets va acon-
seguir la tercera posició de la Copa del Vallès Oriental 
de 3a Catalana després de derrotar per 17 punts de 
diferència el Lliçà d’Amunt B. Els paretans, entrenats 
de nou per Alberto Domínguez, van fer un partit molt 
seriós amb l’actuació destacada d’Aleix en atac. El Lliçà 
d’Amunt, entrenat pel paretà Toni Martín i amb molts 
jugadors procedents del nostre municipi, no va poder 
fer res per aturar el joc ofensiu dels de Parets.

La Paretana triomfa als torneigs d’estiu
Bona actuació de l’Associació Paretana d’Escacs als 
torneigs d’estiu. Erick Rodríguez-Manzaneque va ser 
primer sub-10 al Torneig de Festa Major de Llinars i 
Lucas Puente també va guanyar en sub-8. Al Torneig 
Joan Alsina d’Argentona, Erick va obtenir medalla amb 
tres punts de cinc i Aleix Miró i Lucas Puente van que-
dar segons i tercers respectivament en la seva cate-
goria. Anteriorment, Miró va quedar primer al Torneig 
de Santa Eugènia de Ter i Adrià Martorell, segon en 
el còmput general. Lucas va ser primer al Torneig de 
Figueres en sub-8. D’altra banda, els dies 10, 11 i 12 
d’octubre, la paretana participarà al Campionat de Ca-
talunya d’equips per edats, que tindrà lloc a Lloret de 
Mar. Ja s’ha confirmat la participació de l’equip Sub-8 i 
és molt probable que els components de l’equip Sub-10  
també hi participin.

L’Handbol es classifica a la Lliga Catalana
L’Infantil masculí de l’Handbol Parets jugarà aquesta 
temporada la Lliga Catalana, la màxima categoria, des-
prés de classificar-se a les fases prèvies. Els paretans 
van haver de patir molt per classificar-se, ja que van 
empatar a Sant Joan Despí, van derrotar de set gols 
el Sant Llorenç i tenien un darrer partit a Bordils que 
van perdre de quinze gols, però que van salvar amb 
el ‘goal average’. L’equip que entrena Pere López, que 
només comptava amb nou jugadors per fer aquesta 
fase, es veurà les cares amb equips com el Barça o el 
Granollers. D’altra banda, l’Handbol Parets va celebrar 
aquest cap de setmana el Torneig Josep Ribas Me-
morial Francesc Clos amb partits dels seus equips. El 
sènior A masculí va plantar cara al BM Granollers però 
va perdre per 27-28. També va debutar el primer Infantil 
femení de la història del club.

18a caminada popular ‘Petjada a Gallecs’
La Penya Blaugrana Parets organitza, juntament amb 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la 18a edició 
de la caminada popular conjunta ‘Petjada a Gallecs’, 
que tindrà lloc el pròxim diumenge 15 de novembre. Les 
inscripcions, al preu de 6 euros anticipada i 7 euros el 
mateix dia, ja es poden formalitzar al local de la Penya 
Blaugrana, a l’av. de Lluís Companys.

El Futbol Sala lluita per la permanència 
El sènior A masculí del Futbol Sala Parets va començar 
la lliga a Tercera Nacional perdent 1-5 contra el Cer-
danyola. Compta amb nou entrenador, Dani Mosteiro, 
amb experiència a la banqueta amb equips com el Sant 
Cugat i el Mollet, i ha format una plantilla totalment 
renovada, on destaquen sobretot els jugadors joves 
però amb molta qualitat. L’objectiu de l’equip paretà 
és la permanència. El sènior A femení, que entrena 
Alejandro Villena, també vol fer una bona temporada 
a Primera Catalana. 

CICLISMEDIADA DE LA BICICLETA

NATACIÓ

Èxit dels paretans a la Travessia de Calella
Noah Vilella i Alejandro Ávila, del Club Natació Parets, van 
aconseguir uns magnífics resultats a la travessa de Ca-
lella en aigües obertes, que es va celebrar el passat 6 de 
setembre. En una distància d’uns dos mil metres, Noah 
Vilella, de categoria infantil, va acabar en tercera posició, 
i el seu company, Alejandro Ávila, va ser quart.

Parets celebra la Diada bicicleta el 18 d’octubre 
Diumenge 18 d’octubre, a les 10 del matí, se celebra la 
Diada de la Bicicleta que organitza l’Associació Ciclista. Es 
farà un recorregut de 10 quilòmetres i hi haurà avitualla-
ment a meitat de la ruta. La sortida serà des del Pavelló i el 
tiquet costa 6 euros. Les inscripcions es poden fer al Po-
liesportiu Joaquim Rodríguez i a la Piscina Miguel Luque.

‘Purito’ Rodríguez, 2n a la Vuelta a Espanya
El ciclista paretà Joaquim Rodríguez ‘Purito’ va aconse-
guir un nou podi en una gran volta per etapes. Va ser 
segon a la Vuelta a Espanya per darrere de Fabio Aru, 
guanyant l’etapa de Sotres i el mallot blanc de la Combi-
nada. Ara ja pensa en el Mundial que es fa a Richmond 
(Virginia, EUA) el 27 de setembre.

El passat mes de juliol, la sala de plens de l’Ajuntament 
de Parets, acollia la presentació de la segona edició de 
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.
Aquesta cursa, convocada per la Confederació Sindical 
Internacional, s’emmarca dins la Jornada Mundial pel 
Treball Digne i tindrà lloc el diumenge 4 d’octubre, a partir 
de les 10 h, pels carrers de Parets.

Tots amb la Lluita d’Arnau
Es tracta d’una acció per reivindicar els drets laborals, 
però també té un objectiu solidari i de lluita contra l’ex-
clusió social, tots ells valors propis del sindicalisme. En-
guany, els diners recaptats aniran destinats a la “Lluita 

La II Cursa Solidària destinarà els fons a la Lluita d’Arnau

d’Arnau” i a la línia d’investigació que ha obert l’Hospital 
Sant Joan de Déu per la histiocitosi i el càncer infantil.

Novetats de la cursa
Enguany, la cursa presenta, com a novetat, dos recorre-
guts. El primer, de 10 km, està pensat per a la gent que 
realitza activitats esportives i serà un recorregut mixt 
d’asfalt i sorra. El preu de la cursa és de 10 € per als 
propietaris de xip i de 12 € per a les persones que l’hagin 
de llogar.
El segon itinerari, de 5 km, és un recorregut popular, més 
indicat per a participants que habitualment no duen a 
terme activitats esportives, però que volen participar en 
aquest projecte solidari. Les inscripcions a ambdues mo-
dalitats es poden fer a la web ugt.cat ochampionchip.cat.

L’edició d’enguany presenta, com a novetat, dos recorreguts de 10 i 5 quilòmetres
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Una altra Catalunya és possible

Les eleccions del 27 de setembre presenten un escenari en-
capçalat pel debat sobiranista. Un debat poc aclaridor entre el 
que succeirà o no en funció del resultat electoral, i que es troba 
monopolitzat per les elits polítiques d’ambdues bandes. 
Sabem a què juguen, sabem que porten fent el mateix des del 
començament de la crisi, utilitzant la balança fiscal, la identitat 
nacional, per guanyar rèdit i així erigir-se com a salvadors de 
les seves respectives pàtries, quan tots ells parlen la mateixa 
llengua. 

Estem pel dret a decidir de tots i totes els catalans i catalanes. 
Però no oblidem que els capdavanters de la llista unitària són 
els mateixos que, governant, no han tingut miraments en posar 
per davant el clientelisme privatiu, les mossegades amb diners 
públics, la repressió social i el creixement perpetu.

Des de Catalunya Sí Que Es Pot estem preparats per afrontar un 
nou model de país, que vetlli per la igualtat i la cohesió social, 
per una educació i sanitat que no sigui el negoci d’una elit, per 
la sostenibilitat del nostre territori, per allò local davant d’allò 
global, per una lluita ferma contra el canvi climàtic. Volem veure 
de nou els nostres joves somiant amb un futur digne a la nostra 
terra. 

Catalunya ha demostrat en aquestes eleccions municipals el 
diferent que és respecte a la resta d’Espanya. Avui veiem com 
Barcelona encapçala la primera mesura inèdita en el nostre país 
en contra de l’especulació urbanística de les entitats bancàries. 
Això és un exemple de governar pels catalans i catalanes. Pri-
mer els ciments, després la teulada. Primer les persones, des-
prés el país. La transició cap a un nou model de país és l’etapa 
més important i es necessita temps per reconstruir i fer de Ca-
talunya una Catalunya més justa, més social i més ecològica. 
Aquest nou model de país s’ha de decidir entre tots i totes i per 
això apostem per a que els catalans puguem escollir el futur 
del nostre poble. 

Votem pel canvi, votem per a que una altra Catalunya sigui pos-
sible, votem Catalunya Sí Que Es Pot.

El pròxim diumenge 27 de setembre, les catalanes i els catalans 
estem cridats a les urnes per decidir si volem que Catalunya es 
converteixi en un Estat independent. Des d’Ara Parets ERC de-
fensem un vot massiu a la candidatura conjunta de Junts pel Sí 
encapçalada per en Raül Romeva. A Catalunya donem més del 
que rebem. A canvi, ens retallen les inversions que necessitem, 
ens tanquen la porta a qualsevol diàleg i ens prohibeixen el dret 
a decidir el nostre futur.

És una gran injustícia que haguem de viure amb un Estat en 
contra, només cal veure les darreres decisions del Tribunal 
Constitucional i la seva reforma duta a terme en plena cam-
panya electoral. Ara necessitem un Estat a favor de tothom i per 
això volem dir sí a un nou país més pròsper i més just. Volem 
tenir els instruments per garantir l’Estat del benestar i el futur 
dels nostres fills. Però, per què volem la independència?

Amb una Catalunya independent la nostra economia podria 
crear llocs de treball de veritat i potenciar el teixit productiu 
propi, es podrien garantir els serveis socials de qualitat i no 
caldria fer retallades, es podria construir un nou sistema polític 
sense cap herència del franquisme i sense impunitat per a la 
corrupció. I no tingueu cap dubte, les pensions estan garantides 
així com la continuïtat amb veu pròpia a la Unió Europea.

Aprofitem aquesta finestra pública per manifestar el nostre des-
acord amb el redactat del manifest, llegit durant l’acte institu-
cional de la Diada, ja que no reflecteix les legítimes aspiracions 
que la nació catalana vol assolir com a poble. 

En un moment tan excepcional com el que viu ara mateix Ca-
talunya creiem que calia un manifest més reivindicatiu i una 
programació d’activitats de la diada molt més completa on s’hi 
destinin més recursos. 

Ara Parets ERC lamenta la poca implicació del Govern del PSC-
PSOE en la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i per 
això demanarem canvis profunds en l’acte institucional de cara 
al 2016.

- En l’ordre del dia del ple del dijous 24 de setembre, hi trobem 
un punt on es proposa nomenar un càrrec de confiança amb 
un sou de 45.452 euros. Aquest lloc de treball suposa un no-
menament concret.

- L’ultima Comissió Informativa prèvia al ple es va convocar 
a la 1,30 del migdia, és va acabar la Comissió Informativa i la 
Junta de Portaveus a les 4 de la tarda. Un horari que dificulta 
que qualsevol persona que està treballant pugui participar en 
la política municipal. També pel públic que vol estar present als 
plens que es  celebren a la 1,30 es complicat poder assistir-hi. 
Fins ara es feien a les 7 de la tarda, sembla aquest un horari 
més assequible per a tothom. Els regidors del grup socialista no 
tenen cap dificultat respecte a l’horari ja que tots estan allibe-
rats, ja sigui total o parcialment, alcalde (50.000 euros l’any), 2 
regidors (49.500 €), 3 regidors (26.235 €) i 2 regidors (11.385 €).

- Des de Nova Opció Per Parets (NOPP), donem suport a les 
formacions polítiques que estan a favor de la Independència de 
Catalunya. Us convidem a anar a votar el dia 27 de setembre, 
recolzeu les forces polítiques independentistes, sense por, ens 
hi juguem molt.

Com bé sabeu, sempre utilitzem aquest espai per parlar de 
qüestions pròpiament municipals, qüestions relacionades amb 
el nostre municipi, però aquesta vegada farem una excepció. El 
moment ens ho exigeix, i volem utilitzar aquest petit espai per 
fer una ultima reflexió abans del pròxim diumenge 27S.

El 27S FAREM HISTÒRIA. Fins ara, tots nosaltres hem llegit i 
vist història, hem estat merament espectadors de la història 
del nostre país, però ara serem nosaltres qui ens convertirem 
en actors, i amb l’acte més democràtic que tenim a les nostres 
mans, votant lliurament, som els qui Farem la Història que lle-
giran els nostres descendents.
Les eleccions del 27S al Parlament de Catalunya no són unes 
eleccions qualsevol, són les més importants que mai hem tingut, 
les que marcaran el futur a curt, mig i llarg termini del nostre 
país. Ens ho juguem tot, el ser o no ser, i no podem fallar, o bé 
ho pagarem durant molt i molt de temps.

Totes les forces que ens hi presentem en un diagnòstic: Ca-
talunya està patint una situació que no és sostenible i s’ha de 
buscar la solució. Coincidim en el diagnòstic, però diferim amb 
el tractament a emprar per solucionar-lo. Mentre que tots diuen 
que hem de trobar una solució a traves del diàleg, nosaltres 
diem: ja portem més de 30 anys utilitzant el diàleg, buscant el 
consens, intentant trobar una solució que ens doni possibilitat 
d’encabir Catalunya dins d’Espanya però ha estat impossible, i 
no tant sols això, hem arribat a una situació límit, una situació 
sense sentit i que, des del govern central, només té una voluntat: 
minimitzar i acabar amb tot el que ve de Catalunya i amb tot el 
que té a veure amb nosaltres, amb els catalans, entenent per 
catalans a tots el que vivim, treballem i ens guanyem la vida en 
aquesta terra, sigui la que ens ha vist néixer o la que ens ha vist 
arribar des de qualsevol altre ciutat o país. 

Diumenge no tindrem la consulta que tots haguéssim desit-
jat, però serà l’única manera que ens han deixat perquè tots 
nosaltres puguem parlar lliure i democràticament, i ho hem de 
fer, ho farem, i escriurem una de les pàgines més brillants de la 
nostra història.

Decimos que NO a tener que elegir entre Cataluña y España. 
Decimos que NO a tener que elegir entre Cataluña y Europa.
Decimos que NO a tener que elegir entre castellano y catalán. 
Decimos que NO a la fractura social que genera el separatismo.
Decimos que NO a los políticos que roban y malgastan el dinero 
del pueblo. Decimos que NO a los recortes en educación y en 
sanidad, cuando se gastan el dinero en campañas de propa-
ganda separatista.

Decimos que NO a aquellos que nos prometen un País nuevo 
y nos llevan al desastre y a la salida del euro y de la Unión 
Europea.

Decimos que NO queremos que las empresas de Cataluña se 
tengan que marchar, dejando desempleados a más personas y 
favoreciendo aún más los desahucios y la pobreza.
Decimos que NO a las políticas autoritarias de adoctrinamiento 
de nuestros niños y jóvenes, perdiendo oportunidades para el 
futuro.

Decimos que SI a una Cataluña unida a España y a Europa, recu-
peraremos los lazos entre los catalanes y el resto de españoles, 
porque es más lo que nos une que lo que nos separa.
Decimos que SI a una Cataluña trilingüe donde se pueda es-
tudiar en los colegios públicos en catalán, castellano e inglés.
Decimos SI a tener una guardería pública universal y gratuita y 
libros de texto gratuitos.

Decimos que SI a las ayudas sociales, decimos que SI a las 
personas dependientes, decimos que SI a la pluralidad cultural 
de Cataluña, España y Europa.

Decimos SI a la bajada de impuestos y reducción del tramo de 
IRPF autonómico.

Ha llegado la hora de tomar las riendas de nuestro futuro y del 
de nuestros hijos.
Tenemos el equipo, el proyecto y la ilusión necesaria, estamos 
preparados para gobernar.

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 

Junts per un Nou País més pròsper i just! 

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

CiU 
www.ciu.cat/parets/ 

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

Apunts d’una nova legislatura Farem Història Ciutadans, una nueva Cataluña para todos

Por una Cataluña mejor en una España diferente

Porque una Cataluña mejor en una España diferente es POSIBLE, 
no queremos romper ni separarnos de nadie, ni de España, ni 
de Europa; somos y nos sentimos orgullosos de ser catalanes; 
queremos lo mejor para los catalanes y catalanas, lo mejor para 
Cataluña, por eso nuestra opción es la mejor. Queremos una 
Cataluña como estado Federal en una España Federal, conse-
guiremos que se modifique la Constitución para que asegure la 
singularidad de Cataluña como Nación, que nos asegure una 
mejor financiación para nuestro país.
Porque el día 27S no vamos a decidir Independencia SI o Inde-
pendencia NO, ese día vamos a elegir el Gobierno de la Gene-
ralitat que debe gobernar y gestionar las necesidades de los 
catalanes en los próximos 4 años. Porque debemos cambiar al 
gobierno actual de Artur Mas, que en los últimos 5 años solo se 
ha dedicado a RECORTAR los servicios para la gente trabajadora 
de este nuestro país, Cataluña. 
Han recortado en Sanidad, cerrado plantas de hospital, con listas 
de espera de casi 1 año, también en Dependencia, en Educa-
ción y encarecido las matriculas de las Universidades pasando 
a ser las más caras de Europa, no destinan ni 1 euro para las 
guarderías, no invierten en escuelas ni institutos. Para no dar 
cuentas de la nefasta gestión, Mas se esconde como numero 4 
en la candidatura de Junts pel Sí. Nos cuentan cuentos chinos 
de las bonanzas de separarnos, como “Alicia en el país de las 
Maravillas” o quizás deberíamos decir “Cataluña en el país de 
las maravillas”?
Cómo vamos a elegir como presidente de la Generalitat a una 
persona que ni los suyos lo quieren de numero uno en su lis-
ta? Cómo vamos a confiar en una persona que está arruinando 
Cataluña, llevándola a una división entre catalanes buenos y 
catalanes malos, con algunos tics totalitarios en su campaña, 
como decir a la gente que si no van a votar a Junts pel Sí, que 
mejor que se queden en casa y no vayan a votar (Viva la demo-
cracia!). Demostrémosles que no nos tienen que decir qué hacer: 
vayamos todos a votar, cuantos más mejor, para demostrarles 
que un ciudadano/a es igual a 1 voto y que todos los votos  valen 
lo mismo y que no les autorizamos a iniciar ningún proceso de 
secesión, que para eso hay que efectuar una consulta legal y no 
engañar en unas elecciones autonómicas. 
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QUÈ N’OPINES DE...

Parets aculli una quota de refugiats sirians?

Nicolás Caballero
A mí me parece bien. No 
soy la persona más ade-
cuada para decirlo. Tal y 
como esta la economía 
actualmente, el ciuda-
dano no puede acoger a 
otras personas cuando a 
una mayoría de familias 
les cuesta llegar a final 
de mes.

Josefina Orozco
En nuestro pueblo ya hay 
muchas familias inmi-
grantes y locales que no 
tienen ningún tipo de in-
greso en sus casas. Creo 
que seríamos demasia-
dos. Los gobiernos debe-
rían hacer más por estas 
familias.

Carles Quirós 
Jo ho veig bé, hem de 
recordar que en aquest 
país també hem estat 
refugiats i crec que, per 
solidaritat, hem de tenir 
una quota assequible, 
per ajudar aquesta gent, 
que realment ho estan 
passant molt malament. 

Ramon Gilabert
S’ha de donar una opor-
tunitat a la gent que ve 
de fora si al seu país no 
tenen futur. El que no veig 
bé és que els governs es 
passin els dies discutint 
l’acollida, quan cada dia 
estan morint persones.

Miquel Ramon
Em semblaria correcte 
i estaria en la línia amb 
el que es va fer amb els 
refugiats bosnians. Cal 
ajudar i fer un esforç 
humanitari amb aques-
ta gent. Les institucions 
europees estan actuant 
com en d’altres ocasions, 
no és fàcil.

Brígida Mas
Perfecte, estan passant 
moltes dificultats. Si a 
mi em succeís el mateix, 
m’agradaria que un altre 
país m’acollís. Recordem 
que moltes persones 
d’aquest país també van 
ser refugiats en temps de 
guerra.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Inici dels cursos de català i el club de lectura fàcil

El dia 1 d’octubre començaran els Cursos de Català per a Adults que cada any s’organitzen al municipi. Aquest 
primer quadrimestre se’n faran tres: un de nivell bàsic 2, per a aquelles persones que ja entenen força el català i el 
parlen una miqueta; un de nivell elemental 2, per a persones que ja el poden parlar, però els falta fluïdesa i se senten 
insegures, i un intermedi 3, amb la superació del qual s’obté el certificat del nivell B (B2). Us hi podeu inscriure fins 
al 30 de setembre a l’Oficina de Català, a Can Rajoler.
 
Amb l’inici dels cursos, torna el Club de Lectura Fàcil, un espai per parlar català i enriquir el nostre vocabulari tot 
comentant la lectura d’un llibre. Aquestes tertúlies, organitzades conjuntament amb la Biblioteca Can Rajoler, tenen 
lloc l’últim divendres de cada mes a les 19 h a la mateixa biblioteca. Passeu per l’Oficina de Català i us hi apuntarem.

I també torna el Voluntariat per la llengua. Si voleu participar en l’edició d’aquest any, veniu a l’Oficina de Català. 
El tret de sortida serà el dijous 12 de novembre a les 19 h a Can Rajoler, amb una xerrada-tertúlia a 
càrrec de Josep Ruiz, president de l’entitat Veu Pròpia, una organització formada per persones que no 
tenen el català com a primera llengua, però que l’han adoptat com a llengua habitual. Ens explicarà 
la seva experiència i ens animarà a fer servir el català en les nostres comunicacions de cada dia.

PARETS EN IMATGES

Mirando a Gallecs

Fotografia de Juan Carlos Galán.

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. 

RAP107

35 anys de ràdio a Parets del Vallès

L’11 de setembre de 1980 es va fer la primera emissió de RAP 107, la ràdio municipal de Parets del Vallès. Enguany 
la nostra emissora celebra els seus 35 anys i, per commemorar aquesta efemèride, té pensat realitzar diversos 
programes per recordar-ho.

Per RAP 107 han passat nombrosos paretans i paretanes que han realitzat espais diversos: musicals, socials, 
culturals, per a joves, informatius, esports i moltes altres temàtiques. Per això al programa Tu no ets de Parets si 
no... que emetem els dilluns a les 10.30 h, dins RAP Matí, recuperarem les veus de persones que han col·laborat 
a l’emissora durant tots aquests anys.

RAP 107 també farà altres espais per commemorar aquest aniversari. Entre ells, el programa Gent de Parets, que 
condueix Jaume Anfruns, també entrevistarà persones vinculades a la ràdio de Parets. Així mateix, realitzarem 
un programa en directe amb la nostra unitat mòbil per recordar el que ha estat i segueix sent la nostra ràdio 
municipal a Parets del Vallès. Actualment, RAP 107 emet programes informatius i esportius, programes d’humor 
com La Fauna Ibèrica, programes d’entrevistes amb gent del municipi com Gent de Parets, espais històrics com 
RAP a la Carta, altres dedicats a la ciència com Amics de la Ciència, a les curiositats i anècdotes com Guaita què 
Curiós, a la literatura com LletraParets, tertúlies com A Debat, programes de jardineria, de cinema, de consells 
sobre consum com Consumir amb coneixement i molts d’altres.

 Carles Font

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Va, decidim!: jo voto per...
Tothom sap què passarà diumenge vinent, 27 de setem-
bre. Ecco! Efectivament! És el dia mundial del turisme. 
És aquest un concepte que avui dia tenim plenament 
interioritzat. Qui més qui menys ha estat o s’ha sentit 
algun cop a la seva vida un turista amb tots els ets i uts. 
I ho és tant aquell que fa un safari per la sabana afri-
cana com el que, sandàlies als peus, apama la sempre 
fascinant Ciutat de la Llum. L’únic límit ens el posen els 
calerons que aconseguim estalviar per a aquesta fina-
litat. De vegades, doncs, només pesquem la quantitat 
necessària per arribar fins a Setcases, però en aquest 

bonic llogaret del Ripollès hom pot exercir de turista ben dignament, tot passejant pels seus carrerons... L’any 1945, 
el senyor Carles va haver de demanar permís per desplaçar-se un parell de dies fins a Vich, amb la 
justificació reiterada i consentida d’un sovintejat «para asuntos familiares». Potser només pretenia 
anar a mercat, prendre un aiguardent a la seva plaça o comprar fuet i llonganissa, però fins i tot per 
a això calia autorització governamental. Si més no, en aquest sentit, hem avançat força... (A la meva 
escala, hem votat i ha sortit majoria absoluta: anem a Sant Miquel del Fai!)
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Estem tan cremats?
En realitat, de tot drama, emergeix una comèdia. Hi ha personatges que pateixen i ho 
passen malament, estan cremats, s’han quedat sense feina, sense la dona o sense diners, 
i els quatre protagonistes tenim aquestes característiques. D’aquí neix la comèdia, de la 
seva desesperació i de la seva incomprensió del que està passant.

És una comèdia bilingüe?
Tots els personatges parlen en català menys jo, tot i que a vegades dic algunes frases. 
El meu personatge parla bàsicament en castellà. Va ser una idea de la productora i de 
Roger Peña d’incorporar un personatge que parlés castellà. Però porto molts anys venint 
a Barcelona i el català l’entenc força bé. Fins i tot he fet classes per aprendre’l millor.

Què et sembla treballar a Catalunya?
Sempre m’ha encantat venir a Catalunya i m’han tractat molt bé. Mai he considerat 
Catalunya com una cosa aliena o bel·ligerant, com alguns a Espanya es pensen. Això 
són coses absurdes que diuen alguns reaccionaris que ataquen contínuament la cultura 
catalana i que veuen encara Espanya com una cosa molt antiga.

Willy Toledo és una persona que no té pèls a la llengua...
A mi m’han ensenyat de jove que en una democràcia sempre es defensa la llibertat 
d’expressió. I jo estic exercint aquest dret. A més sóc una persona molt inquieta i 
m’agrada informar-me de tot. Sempre m’agrada saber qui són els responsables de les 
coses bones i dolentes de la nostra societat... No em conformo amb les versions oficials. 
No tinc cap interès en dur la contrària. El que vull és apropar-me, el màxim possible, a 
la veritat de tot el que succeeix. 

En quins projectes estàs?
Al mes de novembre estrenem a Madrid amb Alberto Sanjuan i Luis Bermejo una obra 
sobre el Rei i pretenem donar la nostra visió de la Transició Espanyola. Aquesta obra 
també es podrà veure a Barcelona.

Què et sembla poder presentar ‘Cremats’ a Parets del Vallès?
Estic molt satisfet perquè vam estar molt bé al Teatre Apolo i ara l’estem portant a al-
tres teatres de Catalunya. La rebuda que estem tenint és molt bona i a Parets segur que 
també la tindrà.

Willy Toledo. Actor
Guillermo ‘Willy’ Toledo és un dels protagonistes de l’obra ‘Cremats’, de Roger Peña, 
que es podrà veure diumenge 4 d’octubre al Teatre Can Rajoler de Parets. 
Una comèdia esbojarrada i d’humor negre que toca de ple temes actuals com la crisi, 
la doble moral o la incomunicació. Hem entrevistat Willy Toledo, un reconegut actor 
i activista de temes socials i polític madrileny, de 45 anys. Interpreta un dels quatre 
personatges de l’obra, tots ells molts cremats per la vida que tenen. L’espectacle es 
va estrenar al Teatre Apolo de Barcelona.

M’agrada... 

M’encanta menjar calçots.

La música rock i el heavy.

Les persones amb sentit de l’humor.

No m’agrada...

Els reaccionaris.

La música ‘indie’.
La gent que té idees preconcebudes.

“En realitat, de tot drama, emergeix una comèdia”


