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Francesc Juzgado,
proclamat nou alcalde de Parets

Parets, municipi pioner a Catalunya en càmeres
interiors davanteres als vehicles de la Policia Local

Parets és el municipi pioner a Catalunya en la incorporació de càmeres
de seguretat interiors davanteres als vehicles de la Policia Local.
Es tracta de dues càmeres unipersonals, que duran dos agents de la
policia local a l’uniforme, i dues noves càmeres, una davantera i una
trasera al vehicle policial. Pàg. 7
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Parets amb la mobilitat
sostenible
Jornada de treball
‘Cadena de valor’

E X E M P L A R G R AT U Ï T

Parets es prepara per viure intensament l’estiu amb
les activitats de l’Eixamplem la festa!

Ja és tot a punt per l’inici de l’Eixamplem la festa!, un seguit d’activitats
que es porten a terme del 14 al 21 de juliol, el cap de setmana previ a la
Festa Major d’Estiu. El Sot Park, l’espectacle d’Elite Dance, el concert
de rumba catalana o el cinema a la fresca són només algunes de les
activitats incloses en el programa. Pàg.19
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Entrevista:
Aquest divendres, Nit Victor Martínez
de l’Esport a Parets
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El passat dissabte 2 de juny, Francesc Juzgado va ser proclamat alcalde de Parets del Vallès després que Sergi Mingote deixés
l’alcaldia per afrontar nous reptes personals. En el seu discurs d’investidura, Juzgado va anunciar que “té les portes obertes de bat
a bat a tothom que vulgui sumar en positiu per Parets” i va convidar “a qualsevol veí i veïna a reunir-se amb ell si així ho desitgen”.
En aquest número de ‘Parets al dia’ trobareu informació del relleu a l’alcaldia del nostre poble després dels 7 anys com a alcalde
de Mingote i de com queda el nou cartipàs municipal, a falta de la incorporació imminent de la nova regidora socialista, Eva Riulas.
Juzgado és el quart alcalde de Parets dels ajuntaments democràtics després de Rosa Martí, Joan Seguer i Sergi Mingote. Pàg. 3
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APUNTA’T

LÍNIA OBERTA
Per aquest estiu s’han de seguir unes recomanacions
bàsiques amb la finalitat de lluitar contra la calor:
A casa:
-Tancar les persianes quan hi toca el sol.
-Obriu les finestres durant la nit.
-Refrescar l’ambient amb ventiladors o aire acondicionat.
-Beure aigua i sucs de fruita.
-Refrescar-se sovint.
-No prendre begudes alcohòliques.
-Evitar els menjars molt calents.
Al carrer:
-Evitar sortir al migdia.
-Portar una gorra o barret i roba lleugera que no sigui
ajustada.
-Mullar-se una mica la cara i la roba.
-Limitar l’activitat física intensa.
-Vigilar amb els trajectes en cotxe durant les hores de més
sol i no deixeu les finestres tancades quan es queda algú a
dins.
A l’entrada del CAP Parets hi haurà instal·lada una taula
informativa amb recomanacions sobre l’onada de calor
i la protecció solar durant tot l’estiu.
A més, als casals d’avis es farà una xerrada informativa
sobre l’onada de calor el proper 5 de juliol a les 17.30 h
al casal Sant Jordi, i a les 18.30 h al casal Asoveen, a càrrec de M. José Fernández, infermera de l’equip d’atenció
primària de Parets.
Podeu trobar més informació a Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cop-de-calor/copde-calor/index.html.
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès
Los niños y los videojuegos
Se disparan alarmas en cuanto a los videojuegos, una
niña de 9 años del Reino Unido pasa hasta diez horas
jugando, y no duerme dedicando al juego las horas en
que sus padres descansan.
Como padres surgen estas preguntas: ¿Cómo se puede
ser adicto a los videojuegos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué podemos hacer al respecto?
Muchos niños caen en la evasión, compensando su tiempo con videojuegos y sustituyendo el cariño no suministrado por los padres por la adrenalina que los dispositi-

vos electrónicos generan.
¿Qué hacer? Aplicar correctivos reconociendo que los
padres somos responsables. Es alarmante ver como
invierten en un dispositivo electrónico que hace de canguro y se convierte en la única distracción del bebé,
limitándose a colocar el control parental, solución que
a la larga puede convertirse en la peor pesadilla.
¿Qué hacer? No se trata de prohibir pero sí controlar el
comportamiento de nuestro hijo ante el juego, colocando limites al momento, la duración del mismo, las veces
y el tipo de juego que utilizan, enseñarles otras opciones a las que dedicar su tiempo, estimularlos a participar en un juego tradicional donde varios miembros de
la familia participen, compartir una conversación y rescatar las reuniones familiares, ello les permitirá sentirse
tenidos en cuenta y les enseñará el valor de compartir.
Por supuesto, si la situación nos sobrepasa no esperemos que se nos vaya de las manos y busquemos la
ayuda profesional especializada.
Candelaria Díaz Martín

Dimarts 3 juliol
-De 9 a 14 h, a la Sala Cooperativa, Jornada policial ‘Noves eines en l’ús
de les armes de foc a les policials locals’: jornada formativa amb diferents ponències i exposició a la Sala Basart i show room a la Sala Serra.
-A les 18 h, al Biblioparc de la Linera, espectacle familiar: Contes mirant
l’horitzó, a càrrec de la cia. Fes-t’ho com vulguis.

Per a Lolita -Pey-I serem dues, serem tres... MMM-

(Paraules manllevades de l’encantadora i amiga comuna, Montse Grau).
Maria Pujol i Ciurans

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-2019

TELÈFONS D’INTERÈS

Dissabte 7 juliol
-A partir de les 12 h fins a la 1 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, activitat
dels Manyacs: torneig de bàsquet, entrega de premis, sopar i fi de festa
amb música, amb les colles padrines de Granollers, Mollet i Caldes.
-A les 18 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, botifarrada de la Protectora
d’Animals.
-De 20 a 2 h, a la Sala Basart Cooperativa, fi de curs de les classes de
ball.
Diumenge 8 juliol
-De 9 a 14 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Campionat
d’iniciació interclubs: Parets, Sant Just i Santa Margarida de Monbui.

FE D’ERRADES
Per un error involuntari, en el número 177 del Parets al dia,
corresponent al mes de maig, es va ometre que les imatges
del sumari de la pàgina 1, i la fotografia central de la pàgina
11, ambdues del Cornucòpia Fest, son obra del fotògraf Miquel Portell. Agraïm que es permetés la seva publicació així
com la col·laboració de l’Associació Fotogràfica Parets de la
qual l’autor n’és president.

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets
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 Arribas (Eixample)
93 573 71 01
Farmàcia-Ortopèdia Alegria
(Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Diumenge 1 juliol
-A les 12 h, a l’aparcament del camp de futbol, sortida en autocar a
Calaf. A les 14 h, dinar i ball de cloenda de les 29 Jornades Els Nostres
Avis al Restaurant Bogart.
-A les 18 i a les 20 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle d’Elite Dance.

Dijous 5 juliol
-A les 17.30 h, al Casal Sant Jordi, xerrada informativa ‘Consells per a
la calor a l’estiu’, a càrrec de M. José Fernández, infermera. A les 18.30
h, al Casal Asoveen.

I, com aprenenta, col·leccionaria
l’amor, la tendresa i l’amistat,
que tan fàcilment ens saps donar.

Casal Sant Jordi
93 562 26 38
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

Dissabte 30 juny
-De 10 a 12 h, al parc la Linera, trobada de puntaires.
-A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la Cobla Jovenívola de
Sabadell.
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, cinefòrum.
-A les 18 i a les 20 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle d’Elite Dance.

Dimecres 4 juliol
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte a càrrec de
Queralt Illa.

Si el caràcter es pogués comprar,
m’esmerçaria a estalviar
i adquiriria els mots precisos
per restar al teu costat
amb els teus valors i fortalesa.

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 premsa@parets.cat.
paretsaldia@parets.cat

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
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
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
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada
93 573 98 59

Divendres 29 juny
-A les 17 h, als casals Ca n’Oms, Sant Jordi i ASOVEEN, bingo.
-a les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport. Organització: servei
d’Esports
-A les 22 h, a l’era de Ca N’Oms, ball.

Dimarts 10 juliol
-A les 18 h, al Biblioparc de la Linera, espectacle familiar: Set ratolins i
altres contes i cançons, a càrrec de El Cantallaire.
Dijous 12 juliol
-A les 20 h, a la Sala Basart Cooperativa, recepció als equips i esportistes destacats de la temporada 2017-2018.
-De 21 a 23 h, al restaurant Llevantpark, concert de piano trio a càrrec
del grup Hot Turkey Trio.
Dissabte 14 juliol
-A partir de les 10 h, al Teatre Can Butjosa, Festa
africana.

Tota l’agenda al web www.parets.cat

REGIDORS SENSE
DELEGACIÓ

Grup Municipal PSC-CP
ALCALDIA
Francesc Juzgado Mollá

Grup Municipal Sumem
Parets
Casandra García Rodríguez
Ana Fernández Monteagudo
Antonio Molina Herrera

REGIDORIES DE BARRI
Cerdanet, Jardiner i
Can Riera
Toni Fernández Arimón

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

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez
Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés

Grup Municipal Nova Opció
Per Parets
Rosa Martí Conill

Eixample Central
Susanna Villa Puig
Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Grup Municipal Partit
Demòcrata Europeu Català
Raul Urtusol Bou

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

Grup Municipal Ciutadans
Manuel Losada Seivane

PARETS AL DIA

BUS URBÀ

Consells des del CAP : Un estiu ben fresc

Dijous 28 juny
-A les 18 h, a Ca N’Oms, recital poètic a càrrec de Casal Ca n’Oms amb
la col·laboració de Niu d’Art, Josep M. Mauri i Manuel Torres.
-De 21 a 23 h, al restaurant Llevantpark, concert a càrrec d’Òscar Carreras.
-A les 22 h, al parc la Linera, havaneres a càrrec del grup Port Vell i
cremat de rom.

DEIXALLERIA

2

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 carrer de la República.
Independència amb Casanoves, que substitueix la de Passeig de la
Ribera.
Plaça de la Salut, en
substitució de la del carrer Batista i Roca amb
Salut. Cada 20 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a
divendres
de 9.30 a 13.30 h i
de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54
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Francesc Juzgado agafa el relleu de Sergi Mingote a l’alcaldia
Juzgado va agrair a Mingote la seva tasca al capdavant de l’Ajuntament de Parets durant els últims 7 anys

Francesc Juzgado (PSC) va ser proclamat alcalde de Parets en una sala Basart Cooperativa que va comptar amb
la presència d’alcaldes, representants polítics d’àmbit
català, amics, familiars, veïnes, veïns i representants del
teixit associatiu paretà.
Durant el seu discurs d’investidura, el nou alcalde de
Parets va apuntar en línies generals els seus objectius
i prioritats pel que resta de mandat, que consisteixen a
culminar els projectes i les propostes de ciutat previstes
dins el PAM, Pla d’Acció Municipal.
Juzgado, amb 15 anys d’experiència com a regidor de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, es converteix en el
quart alcalde de la democràcia al nostre poble. Va destacar, entre d’altres, que vol “fer de Parets un poble de
referència en respecte i tolerància” i que aposta per fer

política de consens “escoltant totes les veus i les diferents propostes”.
D’entre els alcaldes que van assistir a la seva investidura
hi havia el de Mollet del Vallès, Josep Monràs; l’alcalde de
Montmeló, Antoni Guil i el de Canovelles, Emilio Cordero.
També va rebre el suport del secretari d’Organització del
PSC i exalcalde de la Roca, Salvador Illa, del primer secretari dels socialistes vallesans, Jonathan Martínez, i
del diputat i també regidor de Granollers, Jordi Terrades.
El regidor Antoni Fernández va assumir el paper de portaveu de l’equip de govern (fins al moment ho era el mateix
Juzgado) i va destacar del nou alcalde “la seva capacitat
de treball, experiència i que és, a més, una bona persona”.
També Mingote va tenir unes paraules pel seu successor
a l’alcaldia, afirmant que “estic convençut que amb en
Cesc tenim alcalde per anys”.

De la seva banda i pel que fa a les forces polítiques de
l’oposició, de més a menys representació, Casandra Garcia, de Sumem Parets, va assegurar que “esperem que
s’obri una època dialogant”; Jordi Seguer, d’Ara Parets
ERC va dir que “volem donar una oportunitat i estenem la
mà al nou alcalde”; Rosa Martí, de NOPP, va afirmar que
“esperem que l’anunci de més diàleg sigui una realitat”;
Raul Urtusol (PDeCAT) va destacar que “els canvis sempre
són noves finestres obertes i noves oportunitats”, i Manuel Losada de C’s va dir-li a Juzgado que “del que vostè
faci durant aquest any que queda de legislatura dependrà
el futur de Parets”.
En aquest número de ‘Parets al dia’ podeu trobar el nou
cartipàs municipal a falta del nomenament imminent de
la nova regidora Eva Riulas, així com un monogràfic amb
motiu del relleu a l’alcaldia.

Segueix-me
c/e: francesc.juzgado@parets.cat
facebook: Francesc Juzgado Mollá

La porta oberta de bat a bat

“Treballaré per fer de Parets
un poble de referència en
tolerància, on ens respectem,
pensem com pensem”

Ara fa uns dies vaig tenir l’honor i el privilegi de convertir-me en l’alcalde de Parets, del poble que tant m’estimo, agafant
el relleu del meu company i amic, Sergi Mingote.
Inicio aquest camí amb molta il·lusió i, per fer-ho, no estic sol: compto amb les regidores i els regidors de l’equip de govern,
tots grans professionals, grans persones, i molt compromesos amb el nostre poble.
Des de l’alcaldia treballaré per fer de Parets un poble de referència quant a tolerància, on ens respectem entre nosaltres,
pensem com pensem. Treballaré amb il·lusió, amb dedicació i amb vocació de servei públic en la construcció d’un espai
de convivència per a totes les paretanes i els paretans, des del respecte, l’honestedat i la responsabilitat. Treballaré per
continuar amb el gran projecte que vam iniciar ja fa uns anys, perquè estic convençut que aquest és el camí per fer de
Parets una vila cada dia millor. Tenim un projecte de poble, no pas d’ara, sinó de sempre. No és només un projecte urbanístic o d’infraestructures, el nostre projecte de poble és, principalment, per a les persones, i, per això, té en compte la
cultura, la solidaritat, la participació, l’educació...
Em comprometo, des de l’equip de govern, a continuar dedicant tots els meus esforços per escoltar totes les veus i totes
les propostes, vinguin d’on vinguin. Tothom trobarà la meva porta oberta al diàleg i al consens, perquè només amb la
implicació de totes i tots Parets hi pot sortir guanyant.
Però, a més d’alcalde, no oblideu que soc en Cesc, el Cesc de sempre, el que escolta la gent, que cerca solucions, pròxim
i accessible, que participa de la vida del poble, un veí més de Parets. Em trobareu al carrer, comprant a les mateixes botigues de sempre, fent un cafè o xerrant amb els amics i veïns per les places i parcs del poble.
Vull acabar agraint, de tot cor, a tots aquells veïns i veïnes que m’han trucat, m’han enviat missatges o m’han felicitat pel
carrer i m’han fet arribar les seves mostres d’afecte i simpatia. A totes i tots, moltes gràcies.

Francesc Juzgado
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Cartipàs Municipal 2018-2019

Àfrica Martínez Bellés

Miquel Pérez Rodríguez

Susanna Villa Puig

Paola Gratacós Ballescà

Regidora de Seguretat Ciutadana, Cultura,
Mediambient, Habitatge, Comerç i Consum.
Barris:
Sot d’en Barriques i Escorxador

Regidor d’Educació, Comunicació, Joventut
i Arxiu Municipal.
Barris:
Can Roura, la Sardana i Estació

Regidora de Serveis Socials, Gent Gran,
Igualtat i Cooperació.
Barris:
Eixample Central

Francesc Juzgado Mollá

Dídac Cayuela Núñez

Can Berenguer i Espai Central
Lloc: Plaça Dr. Trueta

Alcalde

A/e: francesc.juzgado@parets.cat
facebook: Francesc Juzgado Mollá

Regidor d’Esports i Mobilitat.
Barris:
Barri Antic

Regidora d’Atenció Ciutadana, Participació,
Transparència i Recursos Humans i
coordinació amb les regidories de barri.
Barris:
Can Butjosa, Riera Seca i la Salut

Antoni Fernández Arimon

Regidor de Desenvolupament Econòmic,
Ocupació, Turisme i Noves Tecnologies.
Barris:
Cerdanet, Jardiner i Riera Seca

Ens trobaràs a...
Cerdanet, Jardiner i Riera Seca

Barri Antic

Can Butjosa, Riera Seca i la Salut

Lloc: Cal Jardiner
Horari: dilluns de 20 a 21 h
A/e: regidorbarri.tonifernandez@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.tonifernandez

Lloc: Ajuntament
Horari: dilluns de 20 a 21 h
A/e: regidorbarri.didaccayuela@parets.cat
facebook.com/regidordebarri.didaccayuela

Lloc: Casal Can Butjosa
Horari: dimecres de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.paolagratacos@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.paolagratacos

Can Roura, la Sardana i Estació

Eixample Central

Sot d’en Barriques i Escorxador

Lloc: ASOVEEN
Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.miquelperez@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.miquelperez

Lloc: Club Sant Jordi
Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.susannavilla@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.susannavilla

Lloc: Residència Pedra Serrada
Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.africamartinez@parets.cat
facebook.com/regidorabarri.africamartinez
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EN 2 MINUTS...
Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les
bases per accedir a les subvencions per al foment de
la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial. Es
tracta d’ajuts destinats a rehabilitar elements comuns
i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per obres de conservació, de millora de l’eficiència
energètica i la sostenibilitat, la seguretat o per realitzar
ajustos en matèria d’accessibilitat.
Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els
propietaris únics d’edificis d’habitatges.
La quantia màxima de la subvenció s’estableix en
funció dels costos o despeses subvencionables del
conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici.
Les bases complertes i el formurari de sol·licitud es
poden consultar a l’adreça: http://habitatge.gencat.
cat/ca/04_ambits_dactuacio/rehabilitacio/.
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Parets genera 465 llocs de treball més
respecte del primer trimestre de 2017
El percentatge de persones aturades s’ha reduit en un 1,41% respecte del 1r trimestre de l’any anterior

ACORD
Segons les darreres dades publicades al Butlletí de l’Observatori del Mercat Laboral del Vallès Oriental, Parets del
Vallès ha generat 465 llocs de treball més respecte del
primer trimestre del passat 2017.
Actualment, a Parets del Vallès hi ha 849 persones aturades, és a dir un percentatge del 9,34%, davant del 10,75%
del maig de 2017.

L’ajuntament de Parets del Vallès i la Diputació
de Barcelona signen un crèdit per a inversions

Parets va ser un dels vuit ajuntaments ambs els quals
la Diputació de Barcelona va signar crèdits recentment
per a inversions a un tipus d’interès preferencial. En el
cas de Parets, el préstec signat era d’1.035.000 euros,
amb un tipus nominal anual del 0,1560%, i el banc aplicarà una diferència del 0,477 punts. L’operació compleix
amb els principis de prudència financera. Es tracta d’un
préstec a 10 anys, amb una carència d’un any. Les inversions que finançarà són: projecte esportiu Complex
Tenes (600.000 EUR); millora enllumenat públic (50.000
EUR); rehabilitació places Espanya i Salut (25.000 EUR);
millora xarxa clavegueram (35.000 EUR); rehabilitació
plaça Joaquim Guasch (47.500 EUR); renovació parc la
Linera (30.000 EUR); millora xarxa viària (100.000 EUR);
equipament informàtic (7.500 EUR); adquisició jocs infantils (30.000 EUR), i condicionament edificis i altres con.
(110.000 EUR).
El programa permet als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions.

Polítiques d’ocupació efectives
L’increment dels llocs de treball generats a Parets és fruit
de les polítiques en matèria econòmica, d’ocupació i de
formació endegades per l’àrea de Desenvolupament econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme de l’Ajuntament, com

ara els acords amb empreses per fomentar la contractació, els plans d’ocupació local, als quals s’han destinat
415.000 € des del 2012, les iniciatives impulsades des del
servei ParetsEmpresa, o el nou cens d’autònoms.
Dades a la comarca
En els primers mesos de 2018, al Vallès Oriental s’han
incrementat els llocs de treball en un 4,7% interanual
(6.490).
Els assalariats han crescut en 6.557 (+6%), tot i que la
xifra d’autònoms ha disminuït en 67 (-0,2%). En total, els
llocs de treball localitzats a la comarca són 145.153, amb
115.722 assalariats i 29.498 autònoms.

URBANISME
del Tenes per un import de 631.891,18 euros IVA exclòs.
L’objectiu de l’actuació és resoldre paisatgísticament el
tancament de les pistes d’atletisme, ampliar la zona de bar,
preveure possibles creixements esportius futurs i resoldre
la connectivitat del centre històric i l’Eixample, i la relació
amb el Parc Fluvial del Tenes i els seus camins i accessos.

S’adjudiquen les obres per al futur complex
esportiu del Tenes
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Parets ha
adjudicat a l’empresa Abolafio Construccions SL, les
obres d’ampliació i transformació del complex esportiu

Arranjament dels equipaments annexos
També es preveu l’ampliació i/o l’arranjament de les
instal·lacions annexes, els vestidors i el magatzem del
Club d’Atletisme, el bar, així com els serveis, el vestíbul, els
passos i les instal·lacions de la sala polivalent.
Es preveu que les obres comencin durant la primera
quinzena del mes de juliol i es perllonguin fins a finals
d’octubre, en funció del clima i les possibles incidències
meteorològiques.
El projecte s’inclou en el Pla d’Actuació Municipal 20152019, desenvolupat per l’Ajuntament de Parets.
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Vols optar a la contractació pública?

SUBVENCIONS per a la
contractació de persones
usuàries del Servei Local
d’Ocupació de Parets

L'Ajuntament vol prioritzar els professionals
paretans en les contractacions menors i entre
les grans empreses de l’entorn

7a convocatòria · 2018
Requisits dels beneficiaris
Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa col·laboradora de
l’SLOP de Parets del Vallès.
Formalitzar un contracte laboral amb una persona usuària de l’SLOP en
recerca de feina.
Termini per a la presentació de sol·licituds
Els sol·licitants poden demanar subvenció fins al 31 de desembre de 2018.
Quantia de la subvenció
Prenent com a referència la jornada completa:
Temps contractació
Menors de 45 anys
6 mesos
1.000€

Dona’t d’alta al cens d’empreses i autònoms que trobaràs a

Majors de 45 anys
1.500€

En contractes indefinits d’inici o que es transformin en indefinits,
s’atorgarà un import addicional de 500€.
L’import de la subvenció dels contractes inferiors a 6 mesos o de
jornada parcial, s’ajustarà a la durada corresponent.
Més informació:
Ajuntament de Parets del Vallès
Desenvolupament Econòmic
Major, 1 - 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 88 90 - slop@parets.cat

www.parets.cat/formularis.php o demana’ns la plantilla a
promocio.economica@parets.cat
El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la llei 9/2017 de 8 de novembre de
contractes del sector públic i t’explicarem les modiﬁcacions per tal que puguis
obrir mercat treballant amb l’administració pública.

ParetsEmpreses
Consolidem el teixit empresarial de Parets
Generem un mercat de treball de qualitat
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

29 JORNADES

ELS NOSTRES

Dijous 28 juny

Saps com?

AVIS

A les 18 h, al jardí de Ca N'Oms, recital
poètic a càrrec del Casal de Ca n’Oms, amb
la col·laboració de Niu d'Art, Josep M. Mauri i
Manuel Torres.
A les 22 h, al parc la Linera, havaneres amb
el grup Port Vell i cremat de rom a càrrec de
Ramon Talarn i Jaume Anfruns.

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 9 al 13 de juliol, de 10 a 21.45 h

(El dia 9 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per cap altre mitjà que no sigui el presencial)

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 16 al 20 de juliol, de 10 a 21.45 h

(El dia 16 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per cap altre mitjà que no sigui el presencial)

INSCRIPCIONS CURSETS DE NADONS SETEMBRE 2018

Dissabte 30 juny

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 20 al 24 d’agost, a partir de les 9 del matí

A les 10 h, al parc la Linera, Trobada de
puntaires.

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 27 al 31 d’agost, a partir de les 9 del matí

A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb
la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Divendres 29 juny

Diumenge 1 juliol

A les 17 h, als tres casals municipals de gent
gran, bingo.

A les 12 h, sortida amb autocar a Calaf,
on tindrà lloc el dinar de cloenda de les
Jornades.

A les 22 h, a l'era de Ca n'Oms, ball de les
Jornades amb el grup Cafè Trio.

INSCRIPCIONS CURSETS DE NATACIÓ SETEMBRE 2018

A més a més, del 15 al 22 de juny es faran
altres activitats relacionades amb les
jornades (country i ball en línia, revetlles,
campionat de petanca, concurs de cuina,
risoteràpia i txi kung).

INSCRIPCIONS AQUAGIM OCTUBRE 2018
NOMÉS PER A EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 17 al 21 de setembre
A partir de les 7 h (les inscripcions poden fer-se per telèfon o presencialment)
Es farà la inscripció de tothom que vulgui entrar en el sorteig de les places i
se’ls donarà un número d’ordre.
Sorteig de les places: dimarts 25 de setembre a les 11 h, a la piscina.
Piscina Municipal Miguel Luque
La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02
A/e. piscina@parets.cat
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Parets, pioner a Catalunya en la implantació de càmeres de seguretat interiors davanteres als vehicles de la Policia
També s’han presentat les noves càmeres unipersonals que van incorporades als uniformes dels agents locals
“ La implantació d’aquest

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets

sistema respon a la voluntat de l’administració
de millorar la seguretat de
la ciutadania i dels seus
agents, i de l’aposta per la
transparència en les actuacions del cos de la Policia
Local”

“ Aquest nou sistema no
té cap afany recaptatori ni
està pensat per imposar
multes, sinó que pretén ser
un mitjà dissuasiu i de salvaguarda, tant per a la població com per als agents”

Joan Pérez
Inspector en Cap
de la Policia Local
Parets ha presentat recentment les noves càmeres de
seguretat dels agents i del vehicle de la Policia Local.
Es tracta de dues càmeres unipersonals, compactes
i portàtils, que duran dos agents de la policia local a
l’uniforme, amb un sistema de bloqueig i monitoratge.
També s’han presentat les dues noves càmeres del vehicle policial que serviran per controlar a les persones
detingudes que vagin a la part posterior. La càmera davantera enregistrarà els possibles fets delictius que es
puguin cometre mentre els agents estiguin de patrulla.
Parets del Vallès serà el primer municipi de Catalunya
en aplicar aquest sistema de càmeres al vehicle de la

RECONEIXEMENT

Joan Pérez, medalla al Mèrit Professional

L’inspector en cap de la Policia Local, Joan Pérez Arteaga,
va rebre la Condecoració al Mèrit Professional durant el
Congrés anual de l’Associació de Caps i Comandaments
de les Policies Locals de Catalunya (ACCPOLC), celebrat a
Vic. Durant la jornada, també es va fer un reconeixement
als comandaments de diferents cossos policials.

Policia Local.
La utilització del dispositiu d’enregistrament està condicionada, entre d’altres, als supòsits en què la Policia
Local sigui requerida per actuar en situacions que es desenvolupin en el municipi, tant en els àmbits de prevenció
de la seguretat ciutadana, en seguretat del trànsit, així
com en el de policia administrativa, assistencial i/o mediació, que puguin esdevenir en altres tipus actuacions
de seguretat ciutadana, o en el cas que es donin circumstàncies de risc concret per als membres de la Policia o
terceres persones, en la seva vida, integritat corporal o
danys en els béns públics.

Meses de seguretat
D’altra banda, ahir dimecres, va tenir lloc la reunió regular
de les Meses de Seguretat ciutadana durant la qual es va
donar a conèixer el nou sistema de càmeres dels agents
i dels vehicles de la Policia.
També es van tractar temes com ara les infraccions a les
ordenances municipals, els controls per drogotest i alcoholèmia que s’han fet durant el darrer any o el funcionament de la nova oficina policial d’atenció a la ciutadania.
Pel que fa a Mossos d’Esquadra, es van donar les xifres
anuals i les comparatives dels delictes referents a la seguretat ciutadana.

JORNADA

Parets acull la Jornada de caps i comandaments de la Policia Local del Vallès
El pròxim 3 de Juliol, la Sala Basart Cooperativa de Parets
acollirà la Jornada organitzada per l’Associació de caps
i comandaments de cossos de seguretat local del Vallès
Occidental i el Vallès Oriental (ACCCSVO2), amb el suport

l’Associació de caps i comandaments de Policia Local de
Catalunya (ACCPOLC) i l’Ajuntament de Parets.
A les 9 h es farà la benvinguda a càrrec de l’alcalde de
Parets, Francesc Juzgado, i de Conrado J. Fernández, president de l’ACCPOLC.
A partir de les 9.15 h, tindran lloc la ponència ‘Actualització de resultats de l’estudi Situacions reals de l’ús de l’arma de foc i la importància en la formació en aquest àmbit.
A les 10.30 h es farà la taula rodona ‘Experiències en la
formació de les armes de foc: vers un model complex i
interdisciplinar’, que estarà moderada per l’inspector en
cap de la Policia Local, Joan Pérez.
Finalment hi haurà la ponència i demostració pràctica ‘Les
galeries virtuals de tir: una eina de futur per a la formació
en l’ús de la força’.
La jornada clourà a les 14 h, amb la intervenció de la regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martínez.
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Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2018

i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a

1 VAL de 3 TIQUETS

per a les atraccions de la fira
Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets

VENDA: Dissabte 14 de juliol
al Parc Can Berenguer de 18 a 22 h
Venda limitada a 2 vals per persona. Només majors de 10 anys
Col·labora:

Organitza:

GUARNIMENT
DE

CARRERS

FESTA MAJOR 2018
Us convidem a guarnir el vostre carrer amb
el motiu:

EL PATRIMONI CULTURAL DE PARETS
coincidint amb l’Any Europeu del Patrimoni
Cultural.
Tot i que el tema és lliure, es valorarà la decoració relacionada amb el nostre patrimoni
arquitectònic o cultural immaterial (diables,
gegants, castellers, gitanes, sardanes, etc).
Si penseu guarnir el vostre carrer i voleu rebre
la visita de les autoritats municipals, només
cal que truqueu a Can Rajoler (93 573 98 00),
abans del 18 de juliol en horari d’oficina, i
nosaltres ho organitzarem tot.
També us podem recollir el guarniment un cop
acabada la Festa Major.
Podeu fer-ho mitjançant el formulari
que trobareu a www.parets.cat

Parc la Linera

Plaça de la Vila

ACTES PRINCIPALS

ACTES PRINCIPALS

Divendres 27 juliol

Divendres 27 juliol

22 h

Festa Pedra Diable
(projecció)
23 h
Nit del Teatre al Carrer
1.35 h Mascarats
3h
Ovella Xao

18 h

Dissabte 28 juliol

Dissabte 28 juliol

Sessió Prins Revival
amb Marta Pujol
23.15 h Concert d’Apache
2.30 h Concert de La Banda
del Coche Rojo

11 h

21 h

Diumenge 29 juliol
Concert vermut amb
Stromboli Jazz Band
21 h
Sessió Prins Revival
amb Marta Pujol
22.45 h Concert
Urban Collective Parets
23 h
Concert Illa Carolina
00.30 h Vaparir Tour
Ràdio Flaixbac 2018
13 h

Dilluns 30 juliol
18. h
19.15 h
20.30 h
23.45 h
00.30 h

Linera Parc, espai de
jocs i tallers
Holi Fest: CEM Maria
Grever
Show Elite Dance
+ Talent Parets
Concert Friday Mood
Concert
d’Hotel Cochambre

Paintball Consell
Joves (Lluís Piquer)
18.30 h Nit del Teatre al Carrer
19.15 h Pregó Consell Infants
22 h
Festa Pedra Diable
Splash Slide
(C/ Monistrol)
20.15 h Concert Orquestra La
Nova Blanes
23.30 h Ball Orquestra La
Nova Blanes
00 h
El Rellotge (Elite Dance)
1h
Exhibició balls de saló

Diumenge 29 juliol
VII Torneig Futbolí
Exhibició castellera
Espectacle familiar
Jugajoglars (Rialles)
20.15 h Audició de sardanes:
Cobla Sant Jordi
23.15 h III Talent Parets (final)
11 h
12 h
19 h

Dilluns 30 juliol
Splash Slide
(C/ Monistrol)
20.30 h Concert de l'Orquestra
Maravella
22 h
Bateig i correfoc
de Diables
23 h
Castell de focs
00 h
Toc a plegar
00.15 h Ball amb l'Orquestra
Maravella
11 h

28 de juny de 2018
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Una delegació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat visita
Parets per conèixer el projecte del cens d’ADN de gossos al municipi

La delegació ha estat encapçalada per l’alcaldessa, Pilar Díaz i representants de diverses àrees del seu equip
polític i tècnic. L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado,
acompanyat de la Directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marta Molins, els han exposat l’experiència
després d’un any d’haver iniciat el projecte, amb una
valoració dels resultats del mateix.
Francesc Juzgado ha afirmat que “des que va posar-se
en marxa el nou cens d’ADN, les femtes dels gossos als
carrers de Parets s’han reduït entre un 70 i un 80%. Pel
que fa a l’ordenança de tinença responsable d’animals
de companyia, s’han obert quaranta expedients per
incompliment de la normativa, dels quals un 25% són

expedients sancionadors. Dels 2.500 gossos que calculem que hi ha al poble, ja s’han censat més de 2.000,
més d’un miler més que a l’inici de la campanya d’ADN,
l’abril de 2017. En aquest període, a més, els sistemes
d’identificació han permès la recuperació de gairebé 100
gossos perduts”.
De la seva banda, Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues,
ha anunciat que volen implementar el cens d’ADN de
gossos al seu municipi durant aquest any i que “avui
hem vingut a Parets a aprendre i a escoltar, ja que és un
dels municipis pioners en aplicar-lo. Cada cop són més
els municipis que s’estan interessant, a Catalunya i fora
de Catalunya, per tenir un cens d’ADN de gossos com el

de Parets del Vallès”.
Durant la trobada, els membres de la delegació d’Esplugues han pogut assistir, in situ, a la recollida d’una
mostra.
Actualment i fins al proper 29 de juny, s’està desenvolupant la segona fase de la campanya ‘Ningú no és igual,
el meu ADN m’identifica’ per completar el registre censal. Les accions planificades tenen per objectiu reduir
els excrements de gossos al carrer, evitar abandonaments i facilitar-ne la recuperació en cas de pèrdua.
Durant la campanya, les extraccions sanguínies i les
analítiques d’ADN seran gratuïtes si es fan en un dels
quatre centres veterinaris que hi ha adherits a Parets.
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Montcau, s/n · Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

5a edició
dels premis

reconeixement
al mèrit educatiu
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 de presentació de documentació:
Fins al 14 de setembre, a l’OAC
Consulteu les bases completes a www.parets.cat
Lliurament de premis: 29 octubre, 18 h, Sala Cooperativa

28 de juny de 2018

EN 2 MINUTS...
Botifarrada de la protectora d’animals

El pròxim 7 de juliol, a les 20 h, al Casal Can Butjosa,
la protectora d’animals de Parets celebra el 4t sopar
solidari de l’entitat, amb l’objectiu de recaptar fons per
als gossos i gats del refugi. El preu del tiquet és de
5 euros i dona dret a una botifarra o hamburguesa
vegana, una llesca de pa, all i oli i una beguda. Més
informació al seu Facebook: Associació Protectora
d’Animals de Parets.
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Continuen les 29es jornades Els nostres avis
El tret de sortida es va fer amb la inauguració d’una mostra de treballs manuals fets als casals

5a edició dels Premis al Mèrit educatiu

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha convocat la cinquena edició dels premis de Reconeixement al mèrit
educatiu, que tenen com a objectiu fer un reconeixement públic al valor de l’esforç i la constància de
l’alumnat i el professorat del municipi. Les sol·licituds
es podran presentar fins al pròxim 14 de setembre, a
l’OAC.
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.
Els premis s’atorgran a la millor nota de selectivitat,
millor nota de treball de recerca de batxillerat, millor
nota de batxillerat, millor nota de grau mitjà, i de grau
superior.
Pel que fa al mèrit docent i escolar, s’atorgarà un premi
a l’ESO i a primària, i un premi al mèrit docent.
Les bases completes es poden consultar a www.parets.cat.
El liurament de premis tindrà lloc el 29 octubre, a les
18 h, a la Sala Cooperativa.

ACOLLIDA

Aquest dilluns va tenir lloc, a la sala d’exposicions Can
Rajoler, la inauguració de les 29es jornades Els nostres
avis, tot i que les activitats ja van començar el passat 15
de juny, amb un exhibició de country i ball en línia a la
plaça Dr. Trueta.
Durant aquests dies, també hem pogut veure l’espectacle
de playback ‘La música és vida’, a càrrec del grup La
il·lusió no té edat, una xocolatada a la residència Pedra
Serrada, la final del campionat de petanca del grup de
Ca n’Oms, una jornada de portes obertes de txi kung,
l’actuació de les classes de gimnàstica i ioga de Ca
n’Oms, l’actuació de l’alumnat de les classes de sevillanes, havaneres i cremat de rom, o la celebració de la

SERVEI DE CATALÀ

revetlla de Sant Joan als diferents casals, entre d’altres.
A partir d’avui, les jornades continuen amb un recital
poètic, a càrrec del Casal de Ca n’Oms, amb la col·laboració
de Niu d’Art, Josep M. Mauri i Manuel Torres, havaneres
al parc La Linera, amb el grup Port Vell i cremat de rom a
càrrec de Ramon Talarn, i Jaume Anfruns, bingo als casals
o ball amb el grup Cafè Trio.
Dissabte 30 de juny, el parc la Linera acollirà la trobada
anual de puntaires que començarà a les 10 h. A les 12 h
hi haurà sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
Les jornades clouran diumenge 1 de juliol, amb una sortida en autocar a Calaf, i el tradicional dinar de germanor
amb ball de cloenda.

TRADICIONS

Parets celebra el Dia Mundial del Refugiat

Coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat, que es commemora el 20 de juny, va tenir lloc l’última sessió d’acollida del mòdul de coneixement de la societat catalana
i el seu marc jurídic organitzada pel Servei de Primera
acollida de Parets.
En aquesta sessió es va parlar de com afecta la llei d’estrangeria a les persones migrades, refugiades i retornades. La sessió va anar a càrrec de l’advocada Marisol
Batalla, que va fer una explicació dels diferents procediments en estrangeria amb exemples d’algun cas pràctic.
En aquest primer mòdul s’hi van inscriure 11 persones de
diferents nacionalitats: Bolívia, Brasil, Espanya, Gàmbia,
Guinea, Hondures, Marroc, Senegal i Veneçuela.

Cloenda de les activitats del CNL Parets

El jardí de Ca n’Oms va acollir l’acte de cloenda dels Cursos de Català, el VxL, les sessions d’acollida i el taller
‘Cantem en català’, organitzat amb el CEM María Grever.
També es va lliurar un reconeixement a Enric Miró, Alicia
Moro, Iván Briceño i Gabriel Abreu, els músics que han
conduït aquest taller.

La Flama del Canigó arriba a Parets

Un any més, amb motiu de la celebració de Sant Joan,
Parets ha rebut la tradicional Flama del Canigó, enguany
de la mà de l’entitat Òmnium Cultural, amb el suport de
l’Ajuntament. Les activitats van començar amb les actuacions de la colla del Ball de Gitanes Parets, el Niu d’Art
Poètic i els Amics de la Sardana de Parets.

Especial Relleu a l’alcald
El passat dissabte 2 de juny, Francesc Juzgado era proclamat nou alcalde de Parets del Vallès després que en
Sergi Mingote, alcalde durant els últims 7 anys, deixés
l’alcaldia per afrontar nous reptes personals.
Juzgado era fins llavors regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i de Serveis Econòmics a l’equip de
Mingote de la present legislatura (2015-2019). També era el primer tinent d’alcalde de l’equip de govern i
portaveu del Grup Municipal Socialista.
Compta amb una experiència de 15 anys com a regidor
a l’Ajuntament de Parets.
Durant la legislatura 1995-1999, amb en Joan Seguer
com a alcalde socialista, va ser regidor d’Urbanisme i
Medi Ambient. Durant el mandat 1999-2003 va ser
regidor de Comunicació i Medi Ambient, i del 2011 al
2015, ja amb Sergi Mingote com a alcalde del PSC, va
ser segon tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de Territori, Hisenda i Cooperació.
De la seva banda, Mingote era regidor del PSC a Parets
des de l’any 2003. Va ser tinent d’alcalde i responsable
d’àrees com Esports, Promoció Econòmica, Urbanisme
o Comunicació. Es va presentar com a cap de llista pel
PSC a les eleccions del 2011, després que Joan Seguer
deixés l’alcaldia, i es va convertir, amb 7 regidors, en
alcalde per primera vegada, mantenint l’alcaldia per
als socialistes paretans. Quatre anys més tard, a les
eleccions del 2015, va revalidar la victòria, millorant
els resultats de les eleccions municipals anteriors. El
PSC va aconseguir 8 regidors i es va quedar a un regidor de la majoria absoluta.

dia de Parets del Vallès
Sobre Francesc Juzgado, Mingote ha afirmat que “coneix l’administració
millor que jo”, i va voler agrair-li “el seu intent d’aconseguir que no fes
efectiva la meva autopromesa de dos mandats que m’havia fet. Sé que les
seves paraules, quan em va intentar convèncer que no ho deixés, eren
sinceres i això m’enorgulleix venint d’una persona tan honesta, íntegra
i treballadora com en Cesc”.
Mingote va agrair en general el suport incondicional de l’equip de govern
que l‘ha acompanyat durant la seva etapa com a alcalde, axí com a les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Juzgado ha completat les tres primeres setmanes senceres com a nou alcalde de Parets i ha assegurat que “no hi haurà cap veí o veïna de Parets
que no segui amb mi si és el seu desig”. També ha anunciat que es convertirà en els propers dies en alcalde de barri “per visitar cada carrer, cada
plaça, cada barri, cada racó del nostre poble per conèixer en persona tot
allò que cal millorar”. A més, durant el seu discurs d’investidura va afirmar que té “les portes obertes de bat a bat a tothom que vulgui aportar i
sumar en positiu per Parets: veïnes i veïns, entitats, col·lectius, formacions polítiques de l’oposició...”.
Finalment, assegura que “el meu despatx és el carrer i la meva agenda
vindrà marcada per les necessitats de les paretanes i els paretans”.
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Primera jornada sobre contaminació atmosfèrica i mobilitat sostenible
Durant el matí del 23 de juny es van poder veure i probar diferents models de vehicles elèctrics i combustibles alternatius a la plaça Dr. Trueta

Dissabte 23 de juny, durant tot el matí, la plaça del Dr.
Trueta va acollir la primera jornada sobre contaminació
atmosfèrica i mobilitat sostenible.
L’exposició ‘Parets km 0: endolla’t al transport del futur’, a
càrrec de Volt-Tour, l’Associació catalana per a la promoció del vehicle elèctric i SEAT Mollet, exposicions informatives i diferents vehicles elèctrics i combustibles alterna-

tius, a més del prototip Tesla i la presència dels vehicles
elèctrics que formen part del parc mòbil de l’Ajuntament
de Parets, van ser algunes de les propostes que es van
poder veure i provar.
Les activitats però, van començar divendres 22 de juny, a
l’Escola de la Natura, amb la xerrada ‘Parets: salut i ciutat amable, qualitat de l’aire i mobilitat’, a càrrec de Sara

Piqueras, educadora i llicenciada en ciències ambientals.
Amb aquestes jornades, impulsades per l’àrea de Territori
i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Parets reitera el seu compromís en la lluita contra la contaminació atmosfèrica i el
canvi climàtic i la mobilitat sostenible en el marc del Pla
d’Acció d’Energia Sostenible, i aposta per la incorporació
de vehicles elèctrics en la flota municipal.

28 de juny de 2018
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Nova jornada de treball del projecte Cadena de Valor
La jornada ha servit per explicar els projectes que s’han posat en marxa amb l’objectiu de potenciar el teixit productiu

Yaiza Contreras guanya ‘Un tomb per Parets’

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha lliurat el premi del concurs fotogràfic: 2 entrades pel Gran Premi
Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2018, que se
celebra aquest cap de setmana al Circuit de BarcelonaCatalunya (Montmeló). Juzgado ha estat acompanyat
pel regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació,
Turisme i Noves Tecnologies, Antoni Fernández.
La foto guanyadora ha estat “Recuerdos. Església
Sant Esteve, Parets del Vallès. Abril 1962”, amb 317
“m’agrada”, seguida de “Capvespre per terres de Parets
al voltant de la Torre Malla”, de Cesc Polonio Quer, que
va aconseguir 302 vots i, en tercera posició, “Acomiadant el dia des de la passarel·la”, d’Heribert Gallardo
Poncelas, que va obtenir un total de 278 “likes”.
El concurs, impulsat per la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Turisme i Noves Tecnologies
s’emmarca en el projecte Turisme Parets.
En paraules de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado
l’objectiu d’aquesta iniciativa “és contribuir al desenvolupament econòmic del nostre municipi, mitjançant
el foment i la potenciació de l’aprofitament turístic dels
recursos del nostre territori i del seu entorn”.
De la seva banda, Antoni Fernández ha afegit que “ningú
millor que aquell que viu en un indret per explicar als
altres els seus atractius i potencial turístic”.

Aquest mes de juny, el servei de ParetsEmpreses ha celebrat una jornada de treball emmarcada en el projecte
Cadena de Valor amb 12 empreses, de les 50 del teixit
productiu del municipi que hi participen.
El projecte que té per objectiu generar col·laboracions i
aliances entre les empreses de Parets, compta amb una
anàlisi prèvia dels tècnics.
El propòsit de la jornada ha estat explicar la metodologia que determina les complementarietats de les capacitats productives i tecnològiques entre les participants
així com per narrar la primera col·laboració en marxa
d’SpeedDoor i FM Group, que a més ja els ha servit per
establir relacions comercials.
La jornada ha comptat amb la participació del regidor
de Desenvolupament Econòmic, Antoni Fernández, que

han explicat els projectes en curs per potenciar el teixit
productiu.
Els participants han gaudit també d’una dinàmica relacional perquè molts es coneguessin entre ells.
El projecte Cadena de Valor va néixer amb la finalitat de
consolidar el teixit productiu de Parets del Vallès com a
referent de projectes innovadors que impulsin l’economia
i l’ocupació del territori; promoure la relació professional i la transferència de coneixement entre les pimes i
el Consell Industrial de Parets; impulsar la cooperació
empresarial per al foment del negoci de proximitat; fomentar l’apropament i la retenció d’empreses al teixit
productiu paretà i establir les bases d’un sistema integral d’informació de les empreses ubicades als Polígons
d’Activitat Econòmica del municipi.
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CONSUM

Parets, punt d’assessorament fix de l’Ateneu Cooperatiu

Recomanacions al contractar allotjaments turístics

Parets del Vallès serà, a partir del pròxim mes de juliol, un dels quatre municipis,
juntament amb Cardedeu, Granollers i Sant Celoni, que esdevindrà un dels punts
fixos de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. Alguns dels objectius d’aquest punt
d’assessorament per a persones emprenedores seran:
-Conèixer els elements per planificar i executar la creació de una cooperativa.
-Aprofundir en l’estructura jurídica i societària de les cooperatives.
-Conèixer i aplicar els paràmetres necessaris per prendre decisions òptimes.
-Millorar el posicionament de la cooperativa en el mercat .
-Implantar els instruments més adequats de control de gestió.
-Promoure les millors pràctiques en l’àmbit comptable i de transparència per promocionar i propiciar el cooperativisme.
-Esbossar diferents models i possibilitats que ofereix l’economia social cooperativa
com a forma viable d’empresa econòmica i social.
Per a més informació, es pot adreçar un correu a promocio.economica@parets.cat, o
assistir a les sessions que se celebraran l’últim dijous de cada mes de 6 a 8 de la tarda
a les dependències municipals de ParetsEmpreses, a partir del 28 de juny.
Els ateneus cooperatius actuen com a antenes i altaveus de l’Economia Social i Solidària al territori, identifiquen necessitats i oportunitats del sector i ofereixen una àmplia
cartera de serveis integrals per a l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva, la cooperació
i la transformació social.

- Són allotjaments turístics: els hotels, els càmpings, el turisme rural i els apartaments turístics o habitatges d’ús turístic.
- A Catalunya, si cancel·leu la reserva dins dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, se us
pot aplicar una penalització del 25%, 30% o 50% en funció dels dies de l’estada. Si viatgeu
fora del territori català, tingueu present que aquestes condicions poden variar.
- En cas de realitzar la reserva a través d’una plataforma digital conserveu captures de
pantalla de tots els passos de l’oferta publicitària, així com de les dades identificatives de
l’empresa i de la compra.
- Un cop iniciada l’estada, els allotjaments turístics han de garantir un servei d’atenció a les
persones usuàries durant les 24 hores, així com un servei de recepció, amb indicació dels
horaris i les condicions de la prestació del servei.
- Si l’establiment està a Catalunya i abandoneu l’allotjament abans de la data de finalització
de la reserva, poden cobrar-vos fins al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.
- En cas de disconformitat, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi
per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.).
- Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no
és satisfactòria, contacteu amb el Servei de Consum.

SOLIDARITAT

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

PLUSVÀLUA
L’APARADOR
gallega i ofereix servei de menú entre setmana, o carta
a escollir.
La seva oferta inclou tapes típiques gallegues amb producte gallec denominació d’origen, vedella, pop, carns
a la brasa i arrossos, entre altres.
Per reserves, es pot trucar al 93 782 51 90 o per WhatsApp al 681 243 483.

Pedalada solidària de Freudenberg

Més de 150 persones van assitir a la convocatòria que
sota el nom “Freudenberg a rueda” aquesta empresa organitza anualment amb finalitats solidàries. En aquesta
edició es van recaptar un total de 4.258 euros, que es destinaran a l’impuls de projectes de la cooperativa APINDEP
per a la integració de persones amb discapacitat.

Ribas do Sil, cuina casolana i tradicional
gallega al centre de Parets

En només unes setmanes ja són moltes les persones
que s’han acostat al nou restaurant de cuina gallega
del carrer Major, 34 de Parets del Vallès.
Ribas do Sil aposta per la cuina casolana i tradicional

Obre de dilluns a divendres de 8 a 16 h, i dissabte de
9 a 16 h, i els dijous, divendres i dissabte també a les
nits de 20 a 24 h.
Esmorzar, menú i servei a la carta, menú per a grups
a la terrassa interior i xupito d’orujo gallec de cortesia
inclòs als menús...
Ribas do Sil us espera al centre del nostre poble.

EDUCACIÓ
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El Consell d’Infants i Joves celebra el plenari final de curs
Els consellers tanquen el curs, que valoren positivament, amb moltes propostes i ganes de seguir treballant

Les escoles de Parets celebren el fi de curs

S’acosta el final de curs i els centres educatius municipals
preparen les seves celebracions. L’escola bressol El Gargot celebrarà demà, 29 de juny, un comiat amb música,
bombolles i globus gegants. També hi haurà un berenar
en què cada família portarà menjar de casa. La festa començarà a les 18 h.
Pel que fa a l’escola bressol El Cirerer, celebraran el seu
fi de curs el mateix dia, a la mateixa hora, amb tallers de
bombolles de sabó, berenar de germanor i un fi de festa
amb la música d’en Manel.
El centre La Cuna va celebrar el seu fi de curs el dia 22 de
juny a les 16 h, per acomiadar-se dels infants dels grups
de 2 i 3 anys de l’escola. La festa va comptar amb un espai de joc lliure i experimentació amb famílies, un berenar
conjunt i l’actuació d’un grup de batucada.
L’escola municipal Pau Vila va celebrar la finalització del
curs escolar els dies 21 i 22 de juny. El primer dia es va fer
la representació d’un ball relacionat amb l’època treballada en un projecte interdisciplinari que tots els alumnes del
centre han dut a terme durant el curs. Es va fer l’entrega
d’orles als alumnes de sisè i va haver-hi servei de bar
ofert per l’AMPA.
El segon dia van fer una gimcana amb els alumnes i pares
que va tenir com a temàtica central l’aigua i, en acabar, es
va obsequiar als assistents amb un gelat.

VISITES ESCOLARS

L’escola Pau Vila visita l’Ajuntament de Parets
Com funciona l’administració local? Quina feina desenvolupen les persones que treballen a l’Ajuntament? Com són
les instal·lacions de l’edifici consistorial? A aquestes i a
altres qüestions han tingut accés els alumnes de 3r curs
de primària de l’escola Pau Vila que aquest mes de juny
han visitat l’Ajuntament amb el regidor d’Educació.

El dijous 14 de juny es va fer a la sala Cooperativa el
plenari de final de curs del Consell d’Infants i Joves de
Parets, i la presentació del resum de la feina que els consellers i conselleres, alumnes de Parets, han fet durant
aquest temps.
En aquesta sessió, els nens i nenes del Consell d’Infants
i del Consell de Joves han explicat la tasca realitzada al
llarg del curs; els infants tenien com a objectiu treballar
per aconseguir el segell de Ciutat Amiga de la Infància
que ofereix cada dos anys UNICEF a aquells municipis
que apostin pels drets dels nens. Per la seva part, els Joves van fer propostes de millora per Parets i van aportar
idees per a la Festa Major d’Estiu.

CONCERT

Concert final de l’Escola Municipal de Música
El dia 5 de juny es va portar a terme al teatre Can Rajoler
el concert final de curs de l’Escola Municipal de Música.
Totes les formacions van tocar les peces que tenien preparades i la Macro-Orquestra va fer una interpretació de
la Simfonia de les joguines de Mozart. Com ja ens tenen
acostumats, el concert va ser un èxit.

Una de les propostes que els nens i joves han fet i que el
consistori ha valorat molt positivament és organitzar un
cap de setmana de convivència on poder treballar en un
mateix espai l’encàrrec que tinguin durant el pròxim curs.
Els consellers, pregoners de la Festa Major
El pregó d’aquesta Festa Major serà molt especial. Els
alumnes del Consell d’Infants, és a dir, estudiants de 5è i
6è de primària, seran els encarregats de donar el tret de
sortida a la festa grossa de Parets. El Consell d’Infants i
de Joves és un òrgan participatiu en què els alumnes de
Primària i ESO poden treballar per aspectes del poble que
els interessa.

ESTUDIS

Dues paretanes guanyen una beca d’anglès

Les alumnes Ariadna García i Celia Cornejero, de l’Institut
Torre de Malla de Parets, han rebut una de les beques de
Cambridge School que pretenen fomentar l’estudi de la
llengua anglesa en alumnes amb un perfil adequat de motivació per l’aprenentatge de l’idioma. La beca consisteix
en el pagament de la totalitat d’un curs d’anglès.
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Aquest estiu no et quedis a casa! Vine a Cal Jardiner
Durant el mes de juliol el casal oferirà tallers i activitats gratuïtes per a joves a partir de 10 anys

Inscripcions per als cursos i tallers de Can Butjosa

Durant el mes de juliol, Parets viu intensament les activitats prèvies a la Festa Major d’Estiu, a les quals se
li suma l’oferta formativa del casal Can Butjosa perquè
nens, joves i adults, puguin aprendre allò que els agrada.
És per això que el Casal de Cultura Can Butjosa ha donat a
conèixer la nova programació de cursos, tallers i activitats
per a aquest pròxim mes de juliol. Una oferta tant per a
infants, de 6 a 12 anys, com per a joves i adults.
Enguany, es podran trobar de nou els cursos amb més
demanda ciutadana com els de rebosteria infantil, ceràmica o cuina.
Els cursos que podran fer joves i adults seran els de
ioga i consciència plena, com tenir una esquena sana,
bollywood, iniciació al caixó flamenc, fotografia digital,
mindfulness per reduir l’ansietat o iniciació a la rebosteria, entre altres.
Cal fer la inscripció presencialment de dilluns a divendres
de 15 a 22 h en el mateix Casal de Cultura Can Butjosa,
situat al carrer la Salut número 50. Els preus dels cursos i tallers oscil·len entre els 15 i 50 euros. D’altres són
gratuïts, com ara la classe oberta de correcció postural i
col·locació o la classe de bhangra. Per a més informació,
podeu trucar al telèfon 93 562 35 53 o enviar un correu
electrònic a casal.canbutjosa@parets.cat.

En el marc de les activitats que el Servei de Joventut organitza al Casal Cal Jardiner, el pròxim mes de juliol tornen
les ‘Tardes Joves’, que es faran entre el 3 i 26 de juliol.
Durant tot el mes s’han programat un seguit de tallers i
activitats per a nens i joves a partir de 10 anys, per a les
quals no cal fer inscripció prèvia.
Les activitats que s’han preparat per a aquesta edició són
un taller de posca, per aprendre a personalitzar roba i
objectes; un taller de tatuatges utilitzant henna; un taller
de maquillatge fantasia, que anirà a càrrec de Sílvia García; una activitat de sucs naturals i batuts; i un taller de
granissats naturals.

A més de tots els tallers, es faran activitats de jocs de
taula i, per refrescar l’estiu, també hi haurà un taller de
jocs d’aigua. Els tallers i activitats es duran a terme al
casal Cal Jardiner, situat al carrer de Montcau s/n.
Les ‘Tardes Joves’ és una iniciativa per a joves de Parets
que s’emmarca dins del Pla Local de Joventut, desenvolupat per l’Ajuntament de Parets del Vallès amb l’objectiu
de potenciar projectes i actuacions adequades a les necessitats reals dels joves del municipi.
Totes les activitats incloses a les ‘Tardes Joves’ són gratuïtes. Per a més informació, es pot escriure un correu a
caljardiner@parets.cat o trucar al 93 573 72 00.

CULTURA

28 de juny de 2018

FESTIVAL

19

Parets escalfa motors amb l’Eixamplem la Festa!
El 14, 20 i 21 de juliol es faran tallers infantils, activitats lúdiques, culturals i concerts previs a la Festa Major d’Estiu

Arriba la 4a edició del Festival Parc de la Linera

El pròxim 14 de juliol, a partir de les 11 h, se celebrarà
la 4a edició del festival Parc de la Linera, una activitat
de música emergent on participen formacions musicals
d’estil variat de primer nivell.
Enguany es podran veure grups de l’alçada de Decepción
cromàtica, Weia, Docks, Inmerses, Estruç, Bacon Radars,
Albert Lax o Bounties.
El festival Parc de la Linera és una iniciativa del col·lectiu
Binary Emotions Knights per dinamitzar l’escena musical
independent amb propostes emergents i creatives.

FOTOGRAFIA

La Festa Major d’Estiu està a punt d’arribar i, com ja és
habitual, uns dies abans de la festa més esperada de tot
l’any, el municipi escalfa motors amb l’Eixamplem la festa!
Es tracta de la programació d’un seguit d’activitats que
es porten a terme des del dia 14 fins al 21 de juliol, el cap
de setmana previ a la Festa Major d’Estiu.
L’Eixamplem la Festa d’enguany omplirà el mes de juliol
amb activitats com les que es faran el dissabte 14 de
juliol a les 18 h al parc Can Berenguer, on s’organitzarà
el Sot Park amb atraccions d’aigua. El mateix dia, a les
18 h, hi haurà un tobogan inflable de més de 100 metres.
El divendres dia 20 de juliol, Elite Dance oferirà un espectacle de ball a la plaça Doctor Trueta a les 20.30 h i,
tot seguit, hi haurà una botifarrada i cinema a la fresca.

L’Eixamplem la festa! continuarà el dissabte 21 de juliol,
a les 18 h, amb una nova edició de Comerç a la fresca al
voltant de la plaça Dr. Trueta.
A les 22 h, a la mateixa plaça, tindrà lloc una ballada de
gitanes i, a les 22.30 h, hi ha haurà un concert de rumba
catalana a càrrec de Miliu Calabuch, amb servei de bar
ofert per la Comissió de Festes.
Les activitats que s’inclouen en el programa Eixamplem
la festa! responen a la voluntat de l’Ajuntament dissenyar entorns adequats per al foment del comerç local i la
dinamització dels carrers i barris de la vila. L’Eixamplem
la Festa és, a més, una manera de començar a viure
l’ambient festiu de la Festa Major referent de la comarca,
la festa grossa de Parets del Vallès.

Èxit de la sisena edició del Fotographic Parets

Els dies 9 i 10 de juny va tenir lloc el Fotographic Parets, organitzat per l’Associació Fotogràfica de Parets,
una proposta per promocionar l’interès per la fotografia
entre professionals i aficionats amb ganes d’aprendre i
experimentar al costat d’experts i marques reconegudes
de l’àmbit de la imatge.
Durant tot el cap de setmana hi va haver ponències, exposicions, taller de fotografia amb models, i un concurs
per celebrar la sisena edició d’unes jornades que any rere
any se superen en qualitat i assistència de públic.

PUNTS DE LLIBRE

Finalitza el XXII concurs de punts de llibre

Ja es coneixen els guanyadors del XXII concurs de punts
de llibre de les biblioteques de Parets. Enguany, la temàtica se centrava en el bestiari fantàstic, gegants i diables.
Els guanyadors han estat: Demetra Marchesini Galli, Daniela López Martínez, Joan Prat Jiménez i Sara Gómez
Montolio.

LECTURA

Al juliol torna el Biblioparc a la Linera

Del 2 al 20 de juliol, de 18 a 20 h, es podrà gaudir del Biblioparc de la Linera. Cada tarda hi haurà tallers, llibres,
còmics, contes, revistes, diaris i, els dimarts, a més, hi
haurà espectacles familiars de contes, cançons i titelles.
El Biblioparc és una iniciativa de la Biblioteca Can Rajoler
i l’Ajuntament per fomentar la lectura.
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V Memorial Jesús de la Torre del FS Parets
Enguany va destacar la qualitat dels equips participants en aquest torneig de fubol sala

ANIVERSARI I TORNEIG

38è aniversari de la Penya Blaugrana de Parets

El bon ambient i la germanor van protagonitzar les diferents activitats programades amb motiu del 38è aniversari de la Penya, amb el dinar com a activitat destacada.
Una altra de les propostes de l’entitat va ser la presentació a la seva seu de la novel·la de Lola Fernández Estévez
“Natica”, que narra la història d’una noia cordovesa d’ofici
“piconera” o carbonera durant els anys de la posguerra.
FS Montcada Fs Cfs Montcada, AE Fortaleza, Futsal Cardedeu, Eixample FS i FS Parets van protagonitzar una
emotiva jornada esportiva que va servir per retre un nou
homenatge a la família de Jesús de la Torre: la seva dona,
el fill i la nora, i al net i la neta.
- Futbol contra el càncer. S’ha celebrat una nova edició
dels partits solidaris femenins que van organitzar conjuntament el CF Parets i l’entitat Parets contra el Càncer.
Enguany es van apuntar unes 40 jugadores que van jugar
diversos partits al llarg de la tarda. També van venir tres
exjugadores del Barça, que van fer una xerrada.
- Ascens de l’equip danès de futbol de Jessica Rodríguez.
L’entrenadora paretana ha aconseguit fer pujar a la màxima categoria del futbol femení danès el B93 de Copenhague. És la primera vegada que aconsegueix aquesta fita i
també que ho faci una entrenadora catalana i espanyola.
- Aimar García (jugador) i Sebas Palou (2n.entrenador)

del RCD Espanyol d’alevins, s’han proclamat campions
de la IV edició del Torneig Internacional La Lliga Promises celebrat a Nova York, considerat el més important
d’aquesta categoria.
- David Saez Robledillo de l’Aleví “C” del Barça, campió
de lliga, i de la lliga Promises de 1r any a Azpeitia i de la
lliga Promises de primer any a Lugano (Itàlia).
- Pablo Martínez torna al CF Parets com a director tècnic
del primer equip, enllaç entre l’entrenador David Parra i
la junta directiva. Va jugar els seus darrers anys com a
jugador al CF Parets i després va entrenar al Parets.
És un gran coneixedor del futbol a la nostra comarca i,
amb David Parra i la resta de la junta directiva, volen formar un primer equip potent que estigui entre els equips
capdavanters de la categoria, com ho han estat aquesta
campanya. Encara no poden dir noms, però de moment
tenen negociacions avançades amb jugadors d’un gran
potencial futbolístic.

VII Torneig Escoles CF Parets Memorial Josep Seguer
El futbol entre els més petits va tornar a ser el protagonista sobre la gespa del camp de futbol municipal Josep
Seguer. La companyonia i els valors de l’esport van destacar en aquesta matinal futbolística.
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EN 2 MINUTS...
Mingote és al camp base del Broad Peak paquistanès (8.051m), per afrontar el primer dels 6 vuit mils
que vol coronar en menys d’un any. Això suposaria
assolir un rècord Guinness de l’alpinisme.
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Diada de l’Esport i jocs escolars
Un any més per aquestes dates, Parets va acollir dues cites habituals del seu calendari esportiu

Miguel Luque aconsegueix 2 noves medalles d’or al
Campionat d’Espanya: en 150 m estils i en 100 m
braça. Ja prepara el campionat d’Europa de Dublín.
Lluís Martínez i Marc Plans del Ravet Bike, finishers
del Raid Maqui, la cursa de BTT de 130 quilòmetres
per corriols i 3.800 m de desnivell amb GPS.
David Campos i Toni Lapuente van acabar el Northwest Ironman de As Pontes (Galícia). Els dos són
ja habituals en aquesta distància.
Martí Ullar, del Club d’Atletisme Parets, campió de
Catalunya de 3.000 m llisos infantil (Sub 14) amb
millor marca personal de 10:02. Julia Lahosa va ser
sotscampiona de Catalunya de 1000 m obstacles
infantil (sub 14) amb 3:16.
El Tennis Taula Parets celebra el seu 50 aniversari.
Les primeres activitats seran el 21 i el 28 de juliol,
amb el torneig de tennis taula per jugadors federats
i el de Festa Major per als no federats, respectivament.

La Diada de l’Esport va combinar diversos partits de diferents disciplines esportives. Pel que fa a la cloenda dels
jocs escolars, els més menuts van rebre la seva medalla,
enguany de mans, entre altres, del nou alcalde de Parets
del Vallès, Francesc Juzgado.

Pau Manel Prada, de la Paretana d’Escacs, guanya
el Calculín d’Or a Llinars.

Nit de l’Esport 2018

Roger Portella, format a l’Handbol Parets, campió
d’Espanya amb el Barça (infantil).

Demà divendres 29 de juny, a partir de les 20 h, el Teatre
Can Rajoler acollirà una nova edició de la Nit de l’Esport.
En el decurs de la mateixa s’escolliran els millors esportistes i equips masculins i femenins de la temporada.

24 H FUTBOL SALA

Arriben les 24 h de Futbol Sala

La 34 edició de les 24 H de Futbol Sala “Torneig Jordi Turull Negre” estan organitzades pel PDeCAT i el Club Futbol
Sala de Parets. El torneig se celebrarà el 21 i 22 de juliol
al Pavelló Joaquim Rodríguez. Les inscripcions es poden
fer del 2 al 6 de juliol al seu local de 19 a 20 hores.

BÀSQUET

El 3x3 de bàsquet homenatja Jaume Gorina

L’edició d’enguany va estar marcada per l’homenatge a
Jaume Gorina per la seva dedicació al Club Bàsquet Parets. D’altra banda, cal dir que el sènior A femení ja té el
relleu a la banqueta per a la temporada 2018-19. Manel
Sánchez substitueix Rafa Gordi.

Com ja és habitual, l’elecció serà molt disputada tenint en
compte els excel·lents resultats que acostumen a assolir
tant esportistes com els diferents equips dels clubs paretans al llarg de la temporada.
Demà divendres, el Teatre de Can Rajoler tornarà a omplir-se de gom a gom per retre homenatge al món de l’esport del nostre poble i a esportistes, entrenadors, membres de les directives dels clubs i familiars, entre altres,
que fan possible que temporada rere temporada es millorin els resultats esportius i fan de Parets i de l’esport
paretà un referent tant a nivell comarcal com nacional.

PATINATGE

Ylénia Pavón, 3a a Barcelona

Ylenia Pavón, resident a Parets i patinadora del Club de
les Franqueses del Vallès, entrenada per Carla Pey, fa patinatge artístic sobre rodes en dues modalitats. Pel que
fa a figures obligatòries (categoria junior de primer any),
ha estat tercera de Barcelona.
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Sumem Parets

sumemparetspodem.cat

Ara Parets ERC

http://locals.esquerra.cat/paretsvalles

Gracias ¡Sergi!
Enhorabuena ¡Francesc!

Apunta’t a les primàries de Sumem

Continuisme? No, gràcies

Como ya sabéis, el pasado 2 de junio se hacía efectivo el relevo
al frente de la alcaldía de Parets del Vallès. Francesc Juzgado
es el nuevo alcalde de nuestro pueblo tras la brillante etapa al
frente del ayuntamiento de Sergi Mingote.
Desde estas líneas queremos agradecerte, Sergi, tu compromiso,
tu liderazgo, tu gran capacidad de trabajo y tu honestidad. Tal
como te comprometiste en su momento, tu intención era estar
un máximo de dos legislaturas como alcalde.
Permítenos que te dediquemos unas líneas para devolverte parte
de lo mucho que tú has dado a nuestro pueblo. Contigo se ha
acercado la política local a los barrios y se ha apostado de forma
decidida por la transparencia en todos los sentidos.
De la misma manera, queremos agradecer a Francesc que haya
asumido el reto de liderar el proyecto de pueblo de las y los
socialistas paretenses. El proyecto mayoritario que incluye a
todas y a todos nuestros vecinos sin distinción.
El es la persona con mayor experiencia en gestión y política
para asumir esta gran responsabilidad. Sus primeros días nos
demuestran que es quien mejor puede liderar nuestro proyecto
actual: honestidad, proximidad, sencillez, capacidad de diálogo
y consenso.
De Francesc recogemos algunos de sus primeros compromisos
públicos de “atender a toda vecina y vecino que así lo desee de
forma personal”, que “su despacho es la calle y su agenda la
marcan las necesidades de los paretenses” o “abrir las puertas
de par en par a cualquier persona o colectivo que desee dialogar
con él para aportar mejoras para nuestro pueblo”.
También nos parece muy buena idea la figura del “alcalde de
barrio” que hará efectiva en los próximos días para trasladarse
por cada uno de los barrios, plazas, calles, y espacios de Parets.
Qué mejor manera que visitar todos los rincones del pueblo para
detectar todas las mejoras que se pueden hacer en beneficio
de todos.
Estamos muy ilusionados ante esta nueva etapa y muy felices
porque Sergi afronta un nuevo reto que llevará el nombre de
nuestro pueblo a lo más alto. Y por Francesc, por verle con tantas ganas de seguir haciendo lo que más le gusta, pero ahora
con mayor ilusión si cabe.
Gracias y felicidades a ambos.

El 26 de maig del 2019 se celebraran les pròximes ELECCIONS
MUNICIPALS 2019.
Des de Sumem Parets hem començat a escalfar motors i ens
estem preparant per arribar a aquesta data segurs d’assumir
el govern de Parets.

Coincidint amb el recanvi a l’alcaldia, arran de la renúncia de
Sergi Mingote, Ara Parets ERC ha allargat la mà al nou alcalde
per treballar conjuntament en la millora de Parets. En una recent
trobada li vam dir a Francesc Juzgado que ara té l’oportunitat
de fer un gir a l’esquerra, deixar enrere les seves reticències i
ser més procliu a les nostres propostes relatives a l’habitatge,
la participació ciutadana, la transparència o la pluralitat en els
mitjans de comunicació.

Nova Opció Per Parets
www.nopparets.cat/

En obra pública, via pública i projectes
urbanístics necessitem millorar

Aquest equip de govern, pel que fa a les obres, no sembla que hi
tinguin la mà trencada. L’av. Espanya, a l’Eixample, un exemple
de com pot quedar un carrer desprès de gastar més d’un milió
i mig d’euros, ningú està content, els cotxes aparcant on volen,
les rajoles es mouen i tots els cables han quedat com estaven
inclosos els pals de fusta, una meravella.
Es va fer una pista coberta a l’escola Pau Vila que al cap de pocs
dies de la inauguració va quedar totalment inundada i inservible,
per no parlar del talús de l’av. Catalunya a l’alçada del pavelló,
una obra mal feta en tots els aspectes, no compleix cap inclinació que permeti a la vegetació aguantar-se i el carrer de Barcelona ple d’esquerdes perquè el talús es mou, un desgavell. També
mereix comentari a part la pista sorollosa de l’escola Pompeu
Fabra, un projecte que no sé com no ens han donat un premi.
Ara estem situats al casc antic, una obra que convé molt, però
hauria valgut la pena parlar a bastament del projecte, però no,
es tira endavant i les estem veient de tots colors, connexions
al clavegueram perpendicular a la claveguera en lloc de tenir
una lleugera inclinació perquè no rebufi quan plou. Cauen quatre
gotes i s’inunda Can Rajoler entre d’altres, salten diverses clavegueres, com no s’ha d’inundar si s’han posat quatre reixes centrals ridícules que recullen quatre gotes d’aigua amb el pendent
que tenen aquests carrers? El matí següent d’un dia de pluges
intenses que van fer forts arrossegament, amb tot de fang i ben
moll formigonaven la banda esquerra pujant del carrer Major,
això és normal? I no parlem dels acabats, grisos i més grisos,
ni el cementiri té aquestes rajoles i amb retalls d’asfalt que com
acabat es ben pobre i trist.
Observeu també com estan canviant la rasant del Sot d’en Barriques, per fer-hi un parc que els grups de l’oposició ni tan sols
n’hem vist el projecte, l’estan pujant per sobre del nivell de l’av.
Catalunya, com pot ser això?, les pluges de l’altra dia ja van fer
molt mal, però es que quan el parc estigui acabat si cauen quatre
gotes potser s’hauran d’anar a buscar les flors, els bancs i els
gronxadors a la riera.
Cal que amb els diners públic hi hagi més mirament i, si cal, que
es demanin responsabilitats a tècnics i polítics perquè el que
està passant fa que haguem de pagar cada dia més impostos.

Des de Sumem sempre hem defensat que havíem d’estar oberts
a un diàleg permanent amb la societat. Som una organització
oberta a la cooperació i a les aliances amb la societat civil i amb
altres forces polítiques que vulguin sumar-se a la nostra causa
i és que Parets necessita un canvi i reinventar-se políticament.
En aquest sentit us avancem que hi haurà canvis dins del panorama polític municipal on les esquerres del nostre poble tindrem
molt a dir. Una nova etapa que, des de Sumem Parets, la rebem
amb il·lusió i convicció que és el millor camí per a tots els ciutadans i ciutadanes de Parets. Els reptes que tenim al davant
ens obliguen a una renovada estratègia de futur.
Des de Sumem creiem que els processos ciutadans i els projectes compartits són la clau per realitzar un programa que
identifiqui a tots els paretans i paretanes.
Volem, en aquest sentit, fer-vos partícips de les nostres PRIMÀRIES. Som un partit obert i transparent que creu que l’elecció
de la persona que ha de liderar el projecte ha de comptar amb
el suport de la majoria dels nostres simpatitzants.
Dit això, convoquem eleccions primàries dins del nostre grup,
un procés que comporti màximes facilitats i garanties d’igualtat
tant per als candidats, com per als simpatitzants que vulguin
exercir el seu vot.
Us deixem les dates previstes per tal que tothom pugui participar.
- Del 25 de juny al 4 de juliol - Inscripcions de candidatures. Cal
enviar un e-mail a podemparetsdelvalles@gmail.com manifestant la voluntat de presentar-se, indicant el nom i els cognoms
de la persona i el seu DNI.
- 15 juliol - Breu presentació individual dels candidats i candidates.
- 18 de juliol - votació de 9 a 21 hores. A les 21h es procedirà
al recompte de les votacions. Cal recordar que també es podrà
votar telemàticament.
Partit Demòcrata Europeu
Català
www.ciu.cat/parets/

Però malgrat que des del nostre grup li oferim un diàleg sincer,
continuem pensant que després de 40 anys de Govern Socialista
cal renovar el model per donar pas a cares noves, noves idees
i a un nou projecte que deixi enrere el continuisme i l’anar fent.
La presentació de més d’un centenar de propostes durant aquest
mandat per part d’ERC demostra que malgrat el que moltes ocasions ha dit el Partit dels Socialistes, el nostre grup no només
ha criticat la gestió sinó que ha presentat un projecte alternatiu.
Alhora, ens hem encarregat de fer arribar al plenari moltes de les
inquietuds de la ciutadania.
I des d’ara i fins a les eleccions municipals de 2019 ho continuarem fent tal com ho hem fet des de 2015. Ja avancem que, si cal,
donarem suport al Govern en totes aquelles qüestions d’interès
general que suposin una millora del nostre poble.
ARA PARETS ERC, PREPARADA PER LIDERAR EL FUTUR GOVERN
DE PARETS
En el ple d’investidura del nou alcalde, el nostre candidat Jordi
Seguer va defensar un nou projecte de poble totalment integrador:
“Volem un Parets més acollidor, que defensi els valors republicans, la justícia social, l’educació pública, la llibertat, la igualtat
i la diversitat, amb uns serveis públics de primera qualitat i amb
un manteniment més òptim de l’espai públic”.
De tots vosaltres depèn que això sigui possible. Tots i Totes
SOM Parets!
Si teniu qualsevol proposta, queixa i/o suggeriment per millorar
Parets ens la podeu fer arribar al 611 40 81 88, xarxes socials o
bé a l’adreça araparetserc@gmail.com

Ciutadans

parets.valles@ciudadanos-cs.org

Canvis a l’Ajuntament

Nueva alcaldía ¿Cambio o recambio?

Ha arribat l’estiu i amb la calor l’ambient de Festa Major es
respira per tot el poble, nosaltres us encoratgem a gaudir-ne
com cada any, participant-hi activament en el munt d’activitats
que s’hi duran a terme.

Nueva etapa en Parets con la nueva alcaldía del Sr. Juzgado, nos
queda un año escaso para las próximas elecciones municipales y en este corto periodo de tiempo, veremos si se cumplen
los dos requisitos indispensables para que Ciutadans Parets
extienda la mano para poder dialogar sobre los próximos presupuestos municipales del año 2019. Dos requisitos que no lo
son, sino que serán el cumplir las Leyes y la Constitución por
parte del PSC.
Lo primero será retirar el gran lazo amarillo del balcón de nuestro
Ayuntamiento, ya que es totalmente partidista y sólo representa
a una parte de los ciudadanos de nuestro municipio; Recordemos que ya fue retirado una vez por una denuncia de Ciutadans
Parets, pero lo han vuelto a colocar siendo otra vez denunciado,
el siguiente requisito será colocar las banderas Española y Europea en los mástiles de la fachada de nuestro Ayuntamiento,
recordamos que sólo están instaladas la de nuestro municipio
y la de Catalunya desobedeciendo la ley de banderas.
Es una falta de respeto para los ciudadanos de nuestro municipio que nos consideramos paretenses, catalanes, españoles
y europeos. Estas peticiones que ya realizamos públicamente
el día de la investidura en la sala de la Cooperativa a nuestro
alcalde el Sr. Juzgado, serán el punto de partida para poder sentarnos y llegar a acuerdos municipales. Para Ciutadans Parets
es indispensable ser neutral en nuestras instituciones (las de
todos) y cumplir las leyes, si estos dos requisitos no se cumplen
no daremos apoyo a las presupuestos del año 2019 y tampoco
acuerdos de cara a los próxima legislatura 2019 – 2023.
Decir que por fin se podrá trasladar a la policía municipal al
nuevo edificio del Sector Iveco el próximo semestre de 2019, una
clara apuesta de Ciutadans Parets que llevábamos en nuestro
programa electoral. Otra apuesta de nuestro programa electoral
por el Slop y las empresas de nuestro municipio siguen dando
sus frutos y el paro ha disminuido considerablemente, pero hay
que seguir trabajando para los ciudadanos de nuestro municipio
con propuestas y acuerdos.
Deseamos una feliz semana a nuestros avis, que tanto trabajaron en el pasado levantando las calles y edificios de nuestro
municipio, para tener un Parets mejor y una Catalunya dentro
de España y de Europa. Enhorabuena, avis!!!

Pel que respecte al panorama polític municipal és evident que
totes les forces del consistori estan ja en precampanya, canvi
de candidats uns i d’altres intenten suavitzar o radicalitzar el
seu missatge en funció de les expectatives de cada un d’ells.
Al PDECAT seguirem amb la nostra feina de formigueta, anar
treballant pas a pas. Hem aprovat una sèrie de mesures pressupostàries que creiem que ajudaran a millorar Parets de forma
important i aquí s’inclouen noves infraestructures, com el canvi
de seu de la Policia Municipal, de Serveis Socials, el nou Parc
del Sot d’en Barriques, arranjaments dels camins rurals i una
mesura que a nosaltres ens agrada molt i confiem que sigui del
gust dels nostres conciutadans i aquesta no és cap altra que
anar recuperant de mica en mica i en forma de petites plaques
que es penjaran a les cases amb el sobrenom tradicional de
les cases del poble, Can Fusta, Can Passarell, Ca la Quimeta,
Can Boté, etc. sempre amb el vist i plau dels propietaris. Amb
aquesta mesura pretenem no tan sols que no es perdin en la
modernitat sinó que continuïn essent un referent per a les noves
generacions de paretans.
I canviem de tema. Volem una vegada més convidar-vos a venir
i participar de les 24 hores de Futbol Sala de Parets, aquest
esdeveniment ja arriba enguany a la 34ena edició i degut a la
convulsa situació política hem estimat fer-ho evident i retre homenatge a qui en va ser fundador de les mateixes, l’Honorable
Conseller Jordi Turull Negre, veí de Parets i membre del nostre
col·lectiu. Per aquest motiu, hem considerat absolutament necessari afegir el seu nom al torneig que a partir d’ara passarà
a anomenar-se “24 hores de Futbol Sala de Parets Torneig
Jordi Turull Negre”.
Desitjar-vos a tots un molt bon estiu, bones vacances i continuar exigint l’alliberament immediat de tots els presos polítics
catalans.
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QUÈ N’OPINES DE...

EL CALAIX
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LA IMATGE DEL MES

Les noves càmeres de seguretat policial

Concentració de rebuig contra la
llibertat provisional per als membres de La Manada.

Xavier Serrano

Em sembla una bona idea
si es fa un bon ús del servei, perquè així es podran
controlar les accions que
siguin més complexes.

José Bartolomé

Amb aquesta iniciativa,
quan passi alguna cosa
sempre podrà quedar enregistrat.

OFICINA DE CATALÀ
Javi Hernández

Em sembla una bona idea i
crec que això pot afavorir la
transparència policial i ciutadana.

Mari Carmen de Otero

Em sembla molt bé, crec
que és una bona mesura
per millorar el servei que la
Policia Local de Parets fa
en el municipi.

Comerços i entitats pel Voluntariat per la llengua (VxL)!

Roser Tintó

Aquest mes de juny hem començat la campanya de renovació de les adhesions de comerços i entitats al Voluntariat
per la llengua, un programa dirigit per la Direcció General de Política Lingüística i gestionat pel Consorci per a la
Normalització Lingüística per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català sense problemes, i un aprenent, que vol adquirir fluïdesa. Es troben
una hora a la setmana per parlar català on vulguin i del que vulguin. A Parets, aquest curs hi ha hagut nou parelles
lingüístiques que s’han anat trobant setmanalment i han pogut anar teixint converses i amistats.
Més enllà d’aquestes trobades, s’intenta oferir espais als aprenents on se’ls garanteixi que els parlaran en català
i no es trobin amb el fet que, com que els costa parlar-lo, se’ls atén en castellà. En aquest sentit, les associacions
i els comerços hi tenen un paper fonamental. Si sou una entitat, hi podeu participar de diverses maneres: difonent
el programa, aportant persones voluntàries o aprenents entre els vostres associats, col·laborant puntualment en
l’organització d’activitats... Si sou un comerç o una empresa de serveis, podeu fer que les persones
aprenents parlin català en un context real, ja sigui quan venen a comprar o a fer-hi alguna gestió.
De ben segur que us ho agrairan.
Per tot això, us demanem que si ja heu col·laborat amb nosaltres, renoveu el vostre compromís, i si
encara no us hi heu adherit, us animem a fer-ho per contribuir que el català es parli amb normalitat.
Envieu-nos un c/e a parets@cpnl.cat i us n’informarem. És fàcil, no té cap cost i tothom hi guanya!
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“El premi és que el meu disseny representi la Festa Major”
Com vas decidir presentar-te al concurs de disseny de la Festa Major?
Va ser a través d’un amic que em va parlar d’aquest concurs i em va animar a presentarme, em deia que tenia possibilitats de guanyar i, finalment, ha sortit molt bé. Aquesta és
la primera vegada que em presento i m’he esforçat molt en el disseny que vaig presentar
per intentar ser el guanyador.
El teu disseny mostra patrimoni i elements festius.
Vaig plantejar la imatge amb un cartell representatiu de Parets i de la Festa Major plasmant edificis i patrimoni del poble, que era la temàtica que la imatge havia de tenir, i vaig
optar per una composició de tambors, bateries, guitarres, que representés l’ambient de
la Festa Major de Parets.
És el primer contacte que tens amb el món del disseny?
No, tot i que la meva relació amb el disseny, ara com ara, no és professional. Tinc 17
anys, no he estudiat disseny així que de moment ho considero un hobby, però m’agradaria
dedicar-me al disseny de manera professional, per això vull estudiar disseny gràfic.
Ja fa temps que m’agrada la temàtica del disseny, no sóc nou en aquest àmbit, però
m’agradaria aprofundir en els coneixements de disseny.

Víctor Martínez, guanyador del concurs de la imatge de Festa Major

És veí de Palau-solità i Plegamans i ha guanyat el concurs de disseny de la imatge
que identificarà la Festa Major d’Estiu de Parets aquest 2018. En l’edició d’enguany
s’han presentat a concurs un total de 16 propostes relacionades amb el patrimoni
cultural de Parets, amb motiu de la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.
La dotació del premi ha estat de 500 euros i la imatge guanyadora quedarà impresa a
tots els elements de marxandatge i difusió de les activitats de la Festa Major d’Estiu.

M’agrada...

No m’agrada...

- L’art.
- Viatjar.
- L’esport.

- La supèrbia.
- Les coses fetes sense motivació.
- El desordre.

Així és que l’experiència t’ha ajudat en aquest concurs.
No és la primera vegada que participo en aquest tipus de projectes. En el tema cartells
hitinc una mica d’experiència. Hi havia 16 propostes i la veritat és que quan les vaig
veure em van agradar molt. La resta de concursants tenien un molt bon nivell i per això
no m’esperava ser el guanyador.
Què és el que més t’ha agradat de participar en aquest concurs?
Tenir l’honor de representar la Festa Major amb el meu disseny. Com que era la primera
vegada que m’hi presentava, no esperava guanyar, i el fet d’haver estat el guanyador
m’ha fet molta il·lusió. A més dels diners, el premi és l’orgull de saber que el disseny que
he preparat serà l’encarregat de simbolitzar una festa com la de Parets. Ja tinc ganes
de veure com queda imprès en les diferents varietats que es preparen; samarretes, publicitat, cartells... Participar en aquest concurs ha estat una experiència molt positiva
que m’anima a treballar en l’àmbit del disseny, m’agradaria estudiar disseny en el futur.
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