Butlletí
d’informació
municipal i ciutadana
de Parets del Vallès

200
24

de setembre
de 2020
EXEMPLAR
G R AT U Ï T

Descarrega aquí
la versió PDF del
PARETS AL DIA

Prop de 3.500 estudiants comencen el nou curs escolar a Parets
Dilluns, 14 de setembre, prop de 3.500 alumnes van iniciar el nou curs escolar a Parets del Vallès. Enguany, el retorn a l’escola ha estat marcat per les mesures de
seguretat i prevenció de la Covid-19. Durant les setmanes prèvies, les escoles, en coordinació amb el Servei d’Educació i de Salut de l’Ajuntament, han mantingut
diverses reunions per donar resposta a les noves necessitats sorgides arran de la situació de pandèmia i garantir la incorporació de l’alumnat el més segur possible.
L’ús de la mascareta, la distància de seguretat, la presa de temperatura o la higiene de mans ja formen part dels rituals prèvis a l’accés dels escolars als seus centres
d’estudi. Pàg. 3

La Linera té
un nou plafó
commemoratiu

Recull fotogràfic Tot a punt
de la Festa
per reobrir la
Major 2020
piscina

Pàg.5

Pàg.14

Els Casals per a la Gent Gran de Parets obren de nou les portes

Després del tancament a causa de la pandèmia per la Covid-19, els Casals per a la Gent
Gran de Parets han obert de nou les portes per acollir els nostres avis i àvies i el programa
d’activitats que es portaran a terme durant el darrer trimestre d’aquest 2020. Pàg. 9

Entrevistem Isabel Erill

Pàg.17

Parets se suma a les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat

Parets se suma als actes de la Setmana Europea de la Mobilitat que aquest any té com a
lema “Per una mobilitat sense emissions”. La nova aplicació per a mòbils “Natura Local,
Parets entorn natural” és una de les iniciatives d’enguany. Pàg. 13

Psicòloga i psicoterapeuta

2

SERVEIS

24 de setembre de 2020

APUNTA’T
Divendres 25 setembre
-Presentació virtual de l’aplicació per a mòbils “Natura local, entorn
natural de Parets”, itinerari pel perímetre de la vila amb informació d’interès natural, faunístic i paisatgístic.
Diumenge 27 setembre
-A les 19.30 h, al teatre Can Rajoler, espectacle 1941 amb Godoy.
-D’11 a 13 h, a l’exterior del Poliesportiu Municipal, taller de creació
d’alforges per a bicicletes i patinets.
Dimarts 29 setembre
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Hora del conte, amb
Mon Mas.
Dimecres 30 setembre
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Club de lectura per a
adults: tertúlia al voltant d’una novel·la.
Dijous 1 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. Cal inscripció
prèvia.
Dissabte 3 octubre
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, tallers de cuina.
Diumenge 4 d’octubre
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, cinema.
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: Alguns dies d’ahir, de Jordi
Casanovas.
Dilluns 5 octubre
-A les 19 h, a la sala d’exposicions de Can Rajoler, Conversation group, a
càrrec d’Elena Calvo. Organització: Biblioteca Can Rajoler.
Dimarts 6 octubre
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Story time: Brown bear,
brown bear, a càrrec de Cambridge School.
Dimecres 7 octubre
- A les 18.30 h a la sala d’exposicions de Can Rajoler, Descobreix l’art, a
càrrec d’Iris Paris. Organització: Biblioteca Can Rajoler.
Dijous 8 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. Cal inscripció
prèvia.
Dissabte 10 octubre
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, tallers de cuina.
-A les 22.30 h, al teatre Can Rajoler, espectacle de Cafè Teatre Lunátika,
amb Cristina Medina.
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BUS URBÀ

EQUIP DE GOVERN

De dilluns a
divendres de
7.15 a 20 h.
Dissabtes
de 8 a 13 h i de
14.30 a 19.30 h.
Freqüècia de pas
cada 15 minuts

DEIXALLERIA

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

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

VOLUMINOSOS

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 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

CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023

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
93 573 73 00
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
Casal Sant Jordi
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TELÈFONS D’INTERÈS

Diumenge 11 d’octubre
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, jocs de taula i play.
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar No toquin les meves
mans, de Valeria Guglietti.

Mobles i fustes
Recollida tots
els dijous
(gratuït)
NO: Aparells
elèctrics, plàstic,
metall, matalassos, joguines...
SI: Palès,
armaris, portes,
taulons, fustes
velles...
Trucar abans
de les 10 h del
dimecres al
93 573 88 88
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La tornada a l’escola ha estat marcada per les mesures antiCovid
Les nenes i els nens han tornat a les aules complint els plans de seguretat específics elaborats per a cada un dels centres

Dilluns, 14 de setembre, va començar a Parets del Vallès
el nou curs escolar, marcat arreu per les mesures extraordinàries de prevenció de la Covid-19. Totes les escoles del
municipi han treballat, juntament amb els serveis d’Educació i de Salut de l’Ajuntament, per donar resposta a les
necessitats sorgides arran de la situació de pandèmia i
garantir un retorn el més segur possible.
Concretament, 3.486 estudiants han tornat a les aules.
168 ho han fet a les escoles bressol (cicle llar d’infants);
1.898 a educació infantil i primària; 1.041 a educació secundària i 156 cursaran batxillerat. Pel que fa als cicles
formatius, 223 alumnes comencen el curs, 164 ho han fet
en estudis de grau mitjà i 59 en un grau superior.
El curs ha començat amb el compliment de la normativa i
les mesures de seguretat establertes, atenent el pla d’actuació concret de cada centre, coordinat amb la Policia
Local, amb accés esglaonat, mascareta obligatòria, presa
de temperatura i desinfecció de mans, entre d’altres.
Treballs coordinats per garantir la seguretat als centres
Les regidories d’Educació i de Salut han treballat intensament amb els equips directius i docents dels diferents
equipaments i amb total coordinació amb el Centre d’Assistència Primària de Parets, per tal de garantir una tornada a l’escola el més segura possible per a les famílies
i els infants.
Entre d’altres, s’han elaborat protocols i plans de reobertura específics adaptats a cada centre escolar, s’ha contractat personal qualificat per incrementar la desinfecció
en les zones comunes i s’han habilitat noves aules en tots
els centres en què ha estat possible.
Aprofitant l’inici escolar, una representació del Govern
Plural formada per l’alcalde, Jordi Seguer, la regidora
d’Educació i de Salut, Casandra García, el regidor Lluís

Moreno, i les regidores Montserrat Folguera i Carme Herrero, van visitar l’escola Pau Vila per comprovar l’arranjament i les millores que s’han dut a terme al pati del centre.
La regidora Casandra García, en declaracions a l’emissora
municipal RAP107, va manifestar que “tot i que aquest
serà un curs molt atípic, també serà molt il·lusionant”. “Els
infants necessiten socialitzar-se i tenien moltes ganes de
tornar a l’escola”.

Durant tot l’estiu, l’Ajuntament ha dut a terme o ha
encarregat diferents obres i millores als centres
educatius, moltes relacionades amb mesures de seguretat per prevenir els contagis de Covid-19 i amb
l’objectiu de garantir el retorn segur a les aules.
En concret, la despesa invertida en les escoles, en
aquest i altres àmbits, ha estat de prop de 183.000
euros.

Reunions prèvies a l’inici del curs
Tot just uns dies abans de l’inici del curs, l’alcalde, Jordi
Seguer, la regidora d’Educació i de Salut, Casandra García,
la regidora d’Equipaments, Montserrat Folguera i la regidora de Recursos Humans, Carme Herrero, es van reunir
amb el personal tècnic i responsables dels equipaments
escolars de titularitat municipal per tal de preveure, coordinar i garantir tant les substitucions en els possibles
casos de baixes del professorat, com la neteja i desinfecció de les zones d’ús comú entre les activitats escolars i
extraescolars en les activitats lúdiques i esportives.

AUDITORI ESCOLA DE MÚSICA
Substitució de la porta i pintura de l’auditori de l’escola: 6.157,21 €.

Programa especial a RAP107 sobre l’inici de curs
Coincidint amb l’inici de curs, l’emissora RAP107 va emetre un informatiu especial, amb la intervenció de la regidora Casandra García. El programa i l’entrevista sencera
es pot escoltar a https://enacast.com/rap107/programs/
lesnoticies/rap107_podcast_12872.
Un grup estable de P4 confinat
Al tancament de l’edició d’aquest butlletí s’ha donat el
primer cas positiu per Covid-19 en un centre escolar. Els
infants i la tutora d’aquest grup estable ja estan complint
les mesures preventives de confinament i resten a l’espera que se’ls facin les proves PCR.

LA CUNA
Modificació de dos nuclis de banys, canviadors i dues
finestres, pintura d’aules, revestiment interior de patis i part de la façana, canalització del desguàs al pati,
cuina, i noves tanques al pati (COVID): 48.375,51 €.
EL GARGOT
Noves tanques al pati (COVID): 3.245,11 €.
EL CIRERER
Noves tanques al pati (COVID): 4.840,00 €.
ESCOLA PAU VILA
Arranjament de pati infantil i horts, canvi de paviment
sala polivalent: 73.842,40 €.
ESCOLA LLUÍS PIQUER
Reparacions a la coberta i als canals de desguàs, pintura del passadís de primària, aules de PB i biblioteca,
substitució d’inodors d’infantils: 20.207,57 €.
ESCOLA POMPEU FABRA
Pintura de la façana interior i reparació i neteja de la
coberta: 25.784,63 €.
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Continuen els treballs de millora a les voreres
Durant l’estiu s’han executat diferents millores i arranjaments, que continuaran els pròxims mesos

Treballs de sectorització de l’aigua potable

Aquesta setmana han començat els treballs de la darrera
fase d’actuació del projecte de sectorització del servei
d’aigua potable de Parets. Amb aquestes intervencions,
que tindran una durada màxima de dos mesos, quedarà
totalment sectoritzada la xarxa d’abastament del
municipi.
Els treballs corresponen als sectors 1, 5 i 6. En el sector
1, caldrà instal·lar un cabalímetre a la cruïlla dels carrers
Doctor Fleming amb Sant Miquel, i una vàlvula frontera a
la cruïlla dels carrers Doctor Fleming i Sant Joan.
Pel que fa als sectors 5 i 6, la zona abastida des del dipòsit
nou, s’instal·larà un cabalímetre a la cruïlla dels carrers
Sant Joan i Bailèn i se substituirà la vàlvula en la cruïlla
dels carrers Sant Joan amb la Salut.
Amb la implantació del Pla de sectorització de la xarxa
s’obté un control detallat del cabal d’aigua a diferents
punts del poble, aconseguint així augmentar el rendiment
de la xarxa, localitzar fuites amb més rapidesa i eficàcia
i una major estabilitat de la pressió a les canonades
d’abastament, fet que n’allarga la seva vida útil i en facilita
el manteniment.
Recentment, l’Ajuntament de Parets i l’empresa CASSA,
concessionària del servei de subministrament d’aigua
al municipi, van acordar diferents actuacions previstes
durant l’any a la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu
de resoldre les problemàtiques que han sorgit a les
canonades, algunes encara de fibrociment.

Dins de la planificació de millora de les voreres i escocells
del municipi, durant els mesos d’agost i setembre, s’han
efectuat actuacions als carrers de l’entorn del parc del Sot
d’en Barriques i del barri de Can Berenguer.
L’execució dels treballs ha inclòs els carrers Mercè Rodoreda, Pau Casals, Maria Aurèlia Capmany, Joan Manel
Imbert, Frederica Montseny, Montserrat Roig i Mary Santpere.
Les millores han consistit en l’arranjament de les zones
malmeses, amb la renovació o reparació de panots de les
voreres, moltes de quals estaven en mal estat a causa de
les arrels dels arbres. En molts casos, l’actuació ha requerit l’adequació, ampliació i pavimentació accessible dels
escocells de l’arbrat viari. Així mateix, en la majoria dels
escocells s’hi han instal·lat llambordes link-stone. Aquest
sistema de pavimentació deixa passar totalment l’aigua i
deixa respirar l’arbre, evita el creixement d’herbes i que
sobresurtin les arrels.
Els àmbits urbans d’actuació han estat en els següents
carrers:
- Monistrol entre Prat de la Riba i Ramon y Cajal.

- Ramon y Cajal entre Josep Tarradellas i Comte de Montemolín.
- Pau Casals, entre Mercè Rodoreda i J. M. Imbert
- Joan Manel Imbert, entre Pau Casals i avinguda Pedra
del Diable.
- Mercè Rodoreda, entre Pedra del Diable i Pau Casals.
- Carrers de Mary Santpere, Ma. Aurelia Capmany i Frederica Montseny.
- Montserrat Roig, entre J.M. Imbert i Mercè Rodoreda.
L’alcalde de Parets i regidor de Via Pública, Jordi Seguer,
en declaracions a RAP107, va explicar el motiu de les
millores “hem tirat endavant les actuacions atenent les
demandes de la ciutadania, ja que les voreres del municipi
en general estan molt malmeses. Una de les nostres prioritats com a govern ha estat solucionar aquest problema
que s’arrossegava des de feia anys i és un dels principals
motius i consultes que es reben a l’oficina d’incidències”.
D’altra banda, també s’està elaborant un estudi per definir
les característiques dels projectes de remodelació integral de voreres, que l’Ajuntament té previst executar més
endavant en alguns carrers del municipi.
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Inaugurat el plafó commemoratiu pel 140è aniversari de la Indústria Linera
El dimarts 22 de setembre es va dur a terme, al parc la Linera, la primera acció commemorativa del 140è aniversari de la inauguració de la Indústria Linera a Parets del Vallès

El parc la Linera ja compta amb un nou plafó explicatiu
que tot just fa uns dies s’ha instal·lat per commemorar
el 140è aniversari de l’establiment de la Indústria Linera
a Parets.
Durant la roda de premsa de presentació del plafó, que ha
tingut lloc aquest dimarts a la mateixa entrada del parc,
també s’han donat a conèixer algunes de les activitats
que es duran a terme durant tot l’any, i fins al setembre
del 2021.
El plafó, a més de contenir tres fotografies i explicacions
detallades dels tres llocs més emblemàtics del parc,
que en el seu dia van formar part de la Indústria Linera,
inclou un codi QR que enllaça amb una pàgina de l’Arxiu
Municipal de Parets, on es poden veure una cinquantena
de fotografies de l’antiga fàbrica.
La regidora de Patrimoni Cultural, Arxiu i Turisme a

l’Ajuntament de Parets, Neus Jordà, comentava a la roda
de premsa que “aquest és el tret de sortida, una petita
primera acció, de moltes altres que en tenim pensades i
que us volem portar a totes vosaltres”. En aquest sentit,
també va voler destacar que “inicialment, la celebració del
140è aniversari estava pensada d’una altra manera, però
la situació de la Covid-19 ens ho ha fet canviar i es durà a
terme durant tot l’any en diferents formats”.
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, va voler “donar
importància al fet que molts paretans i paretanes hi van
treballar i que moltes famílies van venir a viure a Parets
gràcies a la Indústria Linera”.
La primera tinent d’alcaldia, Casandra García, es mostrava
“orgullosa de poder donar continuïtat a l’essència que
la Linera ha fet que avui Parets sigui com és, ja que va
suposar un gran creixement i, en un context en què

era molt difícil per a les dones, la fàbrica va donar
l’oportunitat de treballar a moltes d’elles. Des del servei de
Comunicació impulsarem la difusió de tots aquests actes
perquè, evidentment, el record i la memòria de Parets ha
de continuar entre tots nosaltres per poder créixer també
com a municipi”.
La Linera, fundada per l’empresari de Vilassar, Antoni
Feliu Peix, es va dedicar principalment a la fabricació
de teixits de lli i de cotó, amb la producció de mocadors,
coixineres, llençols, tovalloles i tovallons. Feliu va comprar
els terrenys l’any 1876, si bé la producció no es va iniciar
fins al 1880.
Diverses generacions de paretans i
paretanes van treballar en aquesta
empresa, que va ser el puntal de la
industrialització del nostre poble.

Dimecres 30 de setembre, a les 10 h

a l’entrada del parc de la plaça d’Espanya

PRESENTACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ
DE LA PLAÇA D’ESPANYA
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SEGURETAT

INSTITUCIÓ

I TAMBÉ...
Alejandro Villena, nou regidor de l’Ajuntament
Alejandro Villena Urbaneja és el nou regidor a
l’Ajuntament del grup municipal del PSC. Villena formarà part del consistori en substitució de l’exregidor
Miquel Pérez, i després que la número 8 de la llista,
Eva Riulas, renunciés a ocupar aquest càrrec.
El regidor Alejandro Villena va prendre possessió el
passat 8 de setembre i serà ratificat durant el ple que
se celebra avui.

Ajuts per al pagament de l’IBI

Fins al 30 de setembre resta obert el període per sol·
licitar l’ajut de 100 euros per al pagament de l’IBI.
L’ajut no està destinat només a col·lectius específics,
sinó que és universal, i en pot ser beneficiari qualsevol veí o veïna empadronats a Parets del Vallès que reuneixi els requisits que s’estableixen a les bases de la
convocatòria. Les bases íntegres es poden trobar a la
seu electrònica de la web municipal www.parets.cat.
Per fer la sol·licitud és imprescindible demanar cita
prèvia al 93 573 88 88.
Cal recordar que el rebut de l’Impost de Béns Immobles d’enguany, ja recull la reducció del 2,5%, aprovada pel ple municipal.

Subvencions per rehabilitar habitatges
destinats a la borsa de lloguer assequible

L’Ajuntament ja ha publicat les bases de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades
a promoure l’adequació d’habitatges buits del parc
privat d’habitatges de Parets del Vallès i fomentar-ne
les condicions d’habitabilitat i accessibilitat per poder destinar-los a lloguer, mitjançant el Programa de
Borsa d’Habitatge social de l’Ajuntament de Parets.
El compromís que adquireix el llogater amb la Borsa
d’Habitatge Social és per a un període de 5 anys. Les
sol·licituds es poden presentar fins al 30 de novembre
de 2020. Les condicions específiques es poden trobar
al web municipal www.parets.cat.

Pere Aragonés i Alba Vergés visiten Grifols

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha participat, juntament
amb el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere
Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, a la visita a
l’Acadèmia Grifols, situada a la masia Can Guasc de Parets
del Vallès i a la planta de Diagnòstic, emplaçada al polígon
sector Autopista, que ha estat cabdal durant la pandèmia
de la COVID-19 i en la detecció del virus.
Durant la reunió prèvia, Víctor i Raimon Grifols, consellers
delegats de la companyia, han explicat la trajectòria de
l’empresa farmacèutica, nascuda el 1909 a Barcelona, i
implantada al nostre municipi des de 1972.
També s’han donat a conéixer alguns dels projectes
d’expansió que la firma té previstos a curt termini com
la nova planta situada a Parets Nord-Lliçà de Vall, que
donarà feina a més de 300 persones de forma directa i a
unes 1.000 de manera indirecta.
També s’han explicat els projectes de recerca en què
l’empresa està treballant: PCR’s i tests de detecció del
Coronavirus o tractaments basats en la immunoglobulina
hiperimmune amb anticossos contra la COVID-19, a partir
del plasma de persones que han superat la malaltia.
S’espera aconseguir els primers resultats dels possibles
tractaments entre finals d’octubre i novembre.
A la visita també hi han participat l’alcaldessa de Lliçà
de Vall, Marta Bertran, i el delegat del Govern de la
Generalitat, Juli Fernàndez.

RECONEIXEMENT

Guardó Administració Oberta

L’Ajuntament de Parets ha estat guardonat
amb el Reconeixement Administració
Oberta 2019. Aquest premi, que atorga
l’AOC (Administració Oberta de Catalunya),
es concedeix als ajuntaments i consells
comarcals de Catalunya que han destacat
en la implantació de l’administració digital

Fins a 112 sancions per no portar mascareta

La Policia Local de Parets ha sancionat un total de 112
persones, des del 22 d’agost i fins a mitjans d’aquest
mes de setembre, per no dur la mascareta, fer-ho
incorrectament o per l’incompliment de les mesures
d’higiene i seguretat.
Des del cos de policia expliquen que “el primer pas va
ser advertir la població. Després, per garantir la seguretat
de tothom, s’havia de fer un pas més, en el sentit més
coercitiu, per l’augment de positius i per conscienciació de
la població. Aleshores es va iniciar el procés d’obrir actes
de denúncia als infractors. Es van formalitzar les actes i el
procediment d’enviament a Salut. El cap de setmana del
22 i 23 d’agost es va començar a denunciar les infraccions
més flagrants i es continua fent, sempre que puguem veure
les persones que incompleixen la normativa”. De les 112
denúncies, 55 es van fer durant els darrers dies d’agost i
57 en la primera quinzena de setembre.
Pel que fa als casos de Covid-19 comptabilitzats al
municipi, al tancament de l’edició d’aquest butlletí,
l’índex de brot al municipi continua sent molt alt, tot i
que es manté estable en comparació amb les setmanes
anteriors. Segons dades del CATSalut, en els últims 7
dies s’han confirmat 14 nous casos positius a Parets, 12
menys que la setmana anterior en què havien estat 26.
Quant a dades acumulades s’han registrat, des del març,
un total de 341 casos positius i 2.023 sospitosos.

DIADA
a les seves organitzacions.
El Consorci AOC atorga aquestes
distincions d’acord amb uns indicadors
objectius a partir de l’anàlisi dels webs
dels 947 ajuntaments i els 42 consells
comarcals de tota Catalunya i de l’ús
que fan els serveis del mateix consorci.
L’objectiu dels guardons és valorar i
reconèixer la implantació i l’ús dels
serveis d’administració electrònica i la
transformació digital en la relació dels
ens amb la ciutadania i en la seva gestió
interna.
Cal recordar que el passat mes de juny,
l’Ajuntament de Parets també va rebre
el Segell InfoParticipa en reconeixement
a la transparència dels webs de les
administracions locals.

Ofrena floral per l’11 de setembre

Divendres 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, a la plaça dels
Països Catalans, es va celebrar l’ofrena
floral de l’Ajuntament de Parets i de les
associacions locals, amb una representació
màxima de dues persones per entitat, al
monument de l’Onze de Setembre, obra de

l’escultor Carles Vives. Seguint el protocol i
respectant les mesures d’higiene i seguretat
recomanades per evitar la propagació de la
Covid-19, es van dur a terme tots els actes
programats com l’audició de sardanes
a càrrec de la Cobla Rosaleda, amb la
col·laboració dels Amics de la Sardana de
Parets. Les activitats es van realitzar en
un perímetre delimitat i amb accés limitat.
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer creia
“necessari dur a terme aquest acte encara
que sigui amb aquestes mesures”.
Els actes commemoratius de la Diada
Nacional de Catalunya a Parets van ser
retransmesos per RAP107 FM, l’emissora de
ràdio local, que també celebrava el seu 40è
aniversari, ja que va néixer l’11 de setembre
de l’any 1980.
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Tot a punt per a la reobertura de la Residència i Centre de dia Pedra Serrada
Ara fa uns dies es va signar l’addenda al conveni amb la Fundació Sanitària de Mollet per fer possible la sectorització dels espais actuals de la Residència i Centre de dia

Ja s’ha signat l’addenda al conveni amb la Fundació Sanitària de Mollet (FSM) per fer possible la sectorització
dels espais actuals de la Residència i Centre de dia Pedra
Serrada, per permetre el funcionament d’ambdós equipaments de forma independent.
La FSM executarà i es farà càrrec de la despesa que comporta aquesta actuació, aproximadament 50.000 euros.
L’acord també preveu l’arranjament de la coberta i l’adequació i pavimentació dels patis interiors de l’edifici, per
tal que puguin ser utilitzats pels usuaris de la residència
com a àrea d’esbarjo o per a activitats. En aquest cas,
serà l’Ajuntament de Parets qui es farà càrrec d’aquesta
ampliació i de les millores.
La regidora de Gent Gran, Montserrat Folguera, insistia
en “la importància de l’adequació del pati. El fet que el

pati sigui un espai ben condicionat farà que els usuaris el
puguin utilitzar de manera segura i aportarà molt de valor
a la seva salut”.
La regidora de Salut, Casandra García, tenia “paraules
d’agraïment cap a la Fundació Sanitària de Mollet per
intentar agilitzar la sectorització, perquè la prioritat de
l’equip de govern és que les famílies de Parets usuàries
de la residència i del centre de dia que estan amoïnades,
puguin tornar a la normalitat”.
En aquest sentit, l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, assegurava que “sabem quina és la urgència i que ara és més que
necessària aquesta sectorització que, un cop finalitzada
ens permetrà demanar l’autorització a les competències
sanitàries per poder obrir, sobretot, el centre de dia. A més,
aquest document és una declaració d’intencions perquè

esperem signar un altre conveni per executar altres actuacions a la Residència i Centre de dia Pedra Serrada en què
l’equip de govern coincideix de manera unànime”.
El director general de la Fundació Sanitària de Mollet, Jaume Duran, comentava que “volem donar la possibilitat de
separar els àmbits de treball del treball del món residencial i del centre de dia que des de l’inici han estat compartits i avui, més que mai, ens veiem amb la necessitat de
disposar de circuits diferenciats, espais nous i especials
per als residents per una banda i per a les persones del
centre de dia d’una altra banda”.
La previsió és que, durant el mes d’octubre, les actuacions
s’hagin completat i restarà pendent per a la reobertura
l’autorització per part del departament de Salut i Afers
Socials de la Generalitat de Catalunya.
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Els casals obren les portes amb nous cursos i tallers
El 14 de setembre, els Casals Municipals per a la Gent Gran de Parets obrien de nou l’accés als avis i àvies

El menjador social de Ca n’Oms torna a obrir
totalment remodelat

Un altre dels serveis que torna a obrir les portes als usuaris i usuàries és el menjador social, situat a l’espai del
Casal per a la gent gran de Ca n’Oms.
Durant l’estiu, el menjador ha estat remodelat i arranjat
per adequar-lo a les necessitats actuals i per donar servei
a les persones vulnerables que en fan ús.
En aquest espai s’ha fet una nova distribució amb magatzem i zona de rentat, lavabo nou amb dutxa, canvi del terra, pintura, nou magatzem i nova zona de safareig. També
s’han tractat les humitats i s’ha fet una cuina nova.
Una delegació del Govern Plural va visitar les instal·
lacions el passat 10 de setembre, per comprovar l’estat
actual d’aquestes dependències que han millorat de forma molt notable amb les obres que s’han realitzat.

DONACIÓ

La cambra frigorífica del Rebost, instal·lada

A inicis d’aquest mes de setembre, ja va entrar en
funcionament la nova cambra frigorífica que s’ha
instal·lat al local del Rebost de Parets. La instal·lació
ha estat possible gràcies a l’acord signat entre el Grup
Freudenberg, Càritas Parets i Parets Solidari i l’Ajuntament
de Parets, que ha actuat com a intermediari de la donació
de 15.000 euros que Freudenberg va fer a finals de juliol.

Després dels mesos de tancament a causa de la pandèmia
per la Covid-19, els Casals per a la Gent Gran de Parets
han obert de nou les seves portes per acollir els nostres
avis i àvies.
La regidoria de Gent Gran ja ha donat a conèixer el programa d’activitats, que inclou tot un seguit de cursos i
tallers que es portaran a terme durant el darrer trimestre
d’aquest 2020.
Treballs manuals, introducció a la informàtica, benestar
emocional, expressió oral i lectura teatralitzada o manteniment físic són només algunes de les propostes que
inclou la programació.
Les inscripcions es poden fer al Casals Municipals de Gent
Gran, excepte per als cursos de manteniment físic i ioga,
en què s’han de fer al pavelló.
Una de les novetats més interessants i amb més accep-

DEFUNCIÓ

Mor Paquita Serra, la primera telefonista de Parets

La matinada del 7 de setembre ens deixava la Paquita
Serra Pascual a l’edat de 92 anys.
La Paquita va néixer a Parets el 13 d’octubre de 1927,
va ser treballadora durant molts anys de l’Ajuntament,
desenvolupant diversos càrrecs fins a la seva jubilació
als anys 90. Ella va ser la primera telefonista del nostre
poble, a l’antic local de la “Cisqueta”.

tació que s’ha introduit aquest any ha estat el taller d’art
visual a càrrec de l’artista local, Iris Paris. El taller compta amb diverses maneres i temàtiques a treballar molt
diferenciades, que s’alternen per mantenir l’esperit de
descoberta i motivació creativa dels assistents.
La regidoria també ha posat en marxa un procés de participació per tal que les persones grans facin propostes
per incorporar activitats que els interessin o suggerir-ne
de noves.
La regidora de gent gran, Montserrat Folguera, especifica
que “les propostes que resultin de les enquestes s’estudiaran per valorar la seva incorporació al calendari d’activitats a partir de l’any vinent”.
Per a inscripcions als cursos i tallers i per a més informació es pot trucar al Casal Sant Jordi, al telèfon 93 562
26 38.

DEFUNCIÓ

Ens deixa Núria Trias, de la Torre de Cellers

Aquest mes també hem hagut de lamentar la mort de
Núria Trias Llongueras, a l’edat de 86 anys. La Núria
fou propietària de l’emblemàtica Torre de Cellers, un
edifici d’estructura medieval catalogat com a bé cultural
d’interès nacional.
La Núria va ser una persona molt vinculada i implicada
amb diferents entitats culturals de Parets.
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SETEMBRE

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

24 de setembre de 2020

els espectacles a Parets
Godoy, el gran mestre de l’humor
intel·ligent, torna a Parets amb un
espectacle on es desinibeix del tot davant
del públic

1941

4

OCTUBRE

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

La vida d’una família catalana durant els
mesos políticament més impactants i
convulsos de la nostra història recent

Alguns dies d’ahir

Godoy

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h

cultura.parets.cat

Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.
La taquilla s'obrirà a les 18 h per als titulars del Carnet d'Amic i a les 18.30 h
per a la resta de públic

de Jordi Casanovas
Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 30m

cultura.parets.cat

Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

Amb el supo de

Amb el supo de

18

OCTUBRE

10 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

dissabte
a les 22.30 h

els espectacles a Parets

Un espectacle
d’humor, dosmor,
tresmor…! Un cant a
l’alliberament del cos i
de la ment a través de
l’humor absurd

Lunàtika
Cristina Medina
Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

OCTUBRE

Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

els espectacles a Parets
El grup ebrenc ens presenta el seu nou
àlbum, Viatge a Buda, en un espectacle
que barreja la cançó amb el teatre i el
cinema

Viatge a Buda

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

cultura.parets.cat

Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 30m

cultura.parets.cat

Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

Amb el supo de
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Tornen els espectacles al Teatre Can Rajoler
La nova temporada d’espectacles arriba amb les piles carregades per fer gaudir als paretans

Acord amb Youbari per construir dues aules a
una escola pública de Bambadinka

A inicis del mes d’agost, l’Ajuntament i l’Associació
Youbari van signar un acord de col·laboració per al
desenvolupament de la Comunitat Rural de Missirah.
Concretament, l’acord va ser per a la construcció de dues
aules d’una escola pública a la localitat de Bambadinka.
Aquest conveni permetrà millorar les condicions
d’escolarització d’una vuitantena de nens i nenes que
actualment reben les classes amb una mancança
important de recursos i infraestructures.
El contracte que l’Associació Youbari ha fet amb els
constructors inclou una clàusula segons la qual, sempre
que sigui possible, es contractarà personal de la zona per
desenvolupar les tasques necessàries, amb l’objectiu de
generar llocs de treball i optimitzar els recursos públics.

Les cadires del Teatre Can Rajoler es tornaran a omplir
per rebre els espectadors durant una nova temporada de
teatre, música, monòlegs i molt més.
Les sessions s’iniciaran el proper diumenge, 27 de
setembre, amb 1941 del mestre Godoy, una obra d’humor
que promet fer riure als assistents. El 4 d’octubre serà el
torn d’Alguns dies d’ahir, que narra la vida d’una família
catalana i les seves vivències dintre de la història recent
del país. Viatge a Buda és un espectacle que barreja
teatre i música i es podrà veure el 18 d’octubre.
L’1 de novembre, les protagonistes seran dues dones
marcades per la fama a Monroe-Lamarr. Durant el mateix
mes podrem veure Antonia San Juan amb Mi lucha i a
la Companyia Malaguilla amb Tres Pilars. El final de
temporada el portarà a terme Ramon Madaula amb l’obra
Els Brugarol, una comèdia sobre els llinatges familiars.
El Cafè Teatre suspèn els sopars i es trasllada al Teatre
Can Rajoler. Les actuacions començaran amb Cristina
Medina i l’espectacle Lunátika, el pròxim 10 d’octubre.

Al novembre serà el torn d’Espai Dual amb Be God is i,
per acabar, Agustín Jiménez actuarà al desembre amb
Rarities.
Carnet AMIC i entrades d’espectacles
El Carnet AMIC es pot adquirir a Can Rajoler i dóna dret a
diversos avantatges, com gaudir del mateix seient a tots
els espectacles, prioritat per adquirir entrades o invitació
a actes públics que convoqui l’ajuntament als teatres.
Les entrades adquirides pels espectacles suspesos del
primer semestre són valides per a les noves dates del
programa.
Accés als espectacles
Per complir la normativa antiCovid-19 i garantir la
seguretat de tothom, se suspèn la venda d’entrades
anticipades. Es vendran a taquilla el mateix dia de
l’espectacle i s’asignaran els seients segons l’ordre
d’arribada, deixant espai entre els grups d’assistents.
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AMPLIACIÓ
del servei de recollida
de mobles i voluminosos

a partir del

Necessites personal
a la teva empresa?
€

3

novembre

Ampliem els dies de recollida i el tipus de
residus i objectes admesos.

Cada dimarts i dijous es fa la recollida.

A més de mobles vells i fusta, s’admeten tot tipus
d’andròmines (també matalassos i electrodomèstics).
CANDIDATS/CANDIDATES

Electrodomèstics

Armaris

EMPRESA

L’Ajuntament de Parets et pot ajudar:
Oferint-te candidats/candidates de Parets
Amb una subvenció de fins a 2.500€

Prestatgeries

Sofàs
Palets

Matalassos

Fustes i taulons

93 573 88 88

Truca’ns i te’ls passem a recollir!

Què et cal?
Trucar a l’SLOP als telèfons 93 573 88 96 / 93 573 88 88
o enviar un correu electrònic a slop@parets.cat
Formalitzar una oferta laboral
Més informació:
Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP)
Carrer Major, 1
Tel. 93 573 88 96 / 93 573 88 88
www.parets.cat
slop@parets.cat

servei gratuït

Com funciona el servei municipal de recollida ?
1 Trucar al telèfon

El termini màxim per fer la
sol·licitud és el dillus o el
dimecres previ a la recollida,
ﬁns a les 10 del matí.

de l’Ajuntament:
93 573 88 88

2 Sol·licitar que passin
a fer la recollida i
aportar l’adreça del
domicili per on cal
fer-la.

3

Deixar-ho tot a la vorera,
al costat del domicili, el
dilluns o el dimecres anterior
a partir de les 22 h.

Important: Només es fa itinerari
de recollida pels domicilis on
s’ha fet la sol·licitud prèviament.
En cas que el nombre de residus
sigui molt elevat, caldrà avisar
amb més antelació per tal
d'establir el procediment òptim
per a la recollida.

cívic

Acte de presentació del llibre

net

MUNICIPI

PÁJAROS
EN LA PIEL
de Laura Pallarés
Educar en la igualtat de gènere crearà
Divendres

relacions més igualitàries. Si pretenem que

18.30 h

siguin lliures hem d'evitar pensar i sobretot dir-

16 octubre
Gelato di Fabio

(Parc la Linera)

Amb l’actuació
musical de

Laia Sánchez

los que hi ha 'coses de nenes' i 'coses de nens'.
S'ha d'escoltar i donar suport als fills i filles en
les seves eleccions personals, malgrat que no
siguin com les de la majoria.
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Hàbits sostenibles, segurs i saludables per neutralitzar les emissions
Per una mobilitat sense emissions és el lema de la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra a Parets del Vallès aquest mes de setembre

Un antic proverbi indi diu que la Terra no és una herència
dels nostres pares, sinó un préstec als nostres fills i, com
a tal, l’hem de cuidar.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa i té
com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre l’impacte
del transport al medi ambient i la voluntat de treballar per
arribar a neutralitzar les emissions de carboni l’any 2050.
Incideix també en la importància d’accedir als mitjans de
transport sostenibles i promoure un sistema de transport
inclusiu per a tothom.
El nostre poble s’ha sumat, com cada any, a aquesta iniciativa, que se celebra entre el 16 i el 22 d’aquest mes en
curs, i ha organitzat un seguit d’activitats que s’han fet

durant el mes de setembre o que es duran a terme en els
propers dies. La regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de
Parets, Montserrat Folguera, ha explicat que “és un programa més curt que altres anys pel context en què estem,
però totes les activitats que realitzarem comptaran amb
les mesures d’higiene i seguretat necessàries”.
Durant tota la setmana, les escoles del municipi gaudiran
de tallers i xerrades al voltant de la mobilitat, per tal de
conscienciar els més joves de la vila en aquest àmbit.
A més, el servei de bus urbà ha estat gratuït mentre s’ha
dut a terme la Setmana de la Mobilitat, del 16 al 22 de
setembre, en tots els horaris i recorreguts.
El dilluns, 21 de setembre, es van iniciar els tallers infor-

matius sobre l’ús de patins elèctrics, que conclouran el
25 de setembre i consisteixen a explicar les normatives
bàsiques per a una conducció segura. Està adreçat als
grups d’alumnes de 1r d’ESO del municipi i se n’encarrega
un agent de la policia local.
Demà, 25 de setembre, es presentarà l’aplicació per a
mòbils Natura Local, Parets entorn rural, on trobarem un
itinerari pel perímetre del municipi que ens dóna informació d’interès natural, faunístic i paisatgístic. L’última
acció de les jornades serà el diumenge, 27 de setembre,
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodriguez, on es farà
un taller d’alforges per a bicicletes o patins, que servirà
per cloure les activitats d’enguany.
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Els 40 anys de RAP107 protagonitzen la Festa Major de la represa
Aquest any, la Festa Major d’Estiu de Parets ha estat
totalment atípica a causa de la pandèmia de Covid-19.
Amb el nom de ‘Sintonitza’t’, aquesta Festa Major ha
volgut retre homenatge als 40 anys de l’emissora local i
els espectacles de l’últim cap de setmana de juliol es van
poder escoltar en directe a través de RAP107. Els actes
van ser presentats pels locutors de l’emissora Rosa Díaz
i Carles Font.
L’espectacle “Escocía” de l’humorista Txabi Franquesa,
el concert de l’Orquestra La Principal de la Bisbal,
l’espectacle de la banda Alchemy Project, el concert
de l’Orquestra Internacional Maravella, els espectacles
familiars o els concerts vermuts itinerants van ser algunes
de les activitats que es van poder gaudir durant el mes
de juliol.
Tots els espectacles van comptar amb mesures de
seguretat, com la presa de temperatura abans de l’accés,
gel desinfectant per les mans, mascareta obligatòria,
distància de seguretat, i aforament limitat per dur a terme
un control estricte de l’espai. La Comissió de Festes de
Parets, els voluntaris de Protecció Civil i la Policia Local
van ser els encarregats de garantir aquestes mesures.

24 de setembre de 2020

ACTUALITAT

15

Creativitat i activitats de lleure als casals d’estiu

I TAMBÉ...
Reobertura de les oficines de l’ORGT

Les oficines de l’ORGT, situades a l’avinguda de Lluís
Companys, 15, han tornat a obrir les portes aquest
mes de setembre.
Les atencions presencials se seguiran fent amb cita
prèvia, i cal demanar hora a través dels canals següents:
per correu electrònic: orgt.cat/cites, o per telèfon: 93
472 91 36 / 93 202 98 02 / 93 202 98 05.

Els casals de Parets han mantingut la seva activitat durant l’estiu amb més mesures de les habituals a causa del Covid-19

Nous horaris de les biblioteques de Parets

Des d’aquesta setmana, les biblioteques Can Butjosa
i Can Rajoler canvien els seus horaris habituals.
La Biblioteca Can Butjosa obre dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15 a 19.30 h, i els dissabtes de
10 a 13 h.
A la Biblioteca Can Rajoler es pot accedir els dilluns,
dimarts, dimecres i divendres de 15 a 20 h, i els dijous
i dissabtes de 9.30 a 13.30 h.
L’aforament de tots dos espais és limitat, l’ús de la
mascareta és obligatori, s’ha d’utilitzar el dispensador
de gel i cal respectar la distància de seguretat.

Exposició fotogràfica ‘Testimoni de vida’

Fins al 27 de setembre es pot visitar, al Centre Cultural Can Rajoler, la 5a exposició fotogràfica col·lectiva
‘Testimoni de vida’, organitzada per l’Associació Fotogràfica Parets.
L’horari per accedir-hi és de dilluns a divendres, de 16
a 20 h i dijous i dissabtes de 10 a 13 h.

Visita a l’antiga fàbrica Tipel

Divendres, 16 d’octubre, està prevista una visita a
l’antiga fàbrica Tipel. La sortida es farà a les 10 h,
des del Casal Sant Jordi i, a les 11 h tindrà lloc la visita
guiada per admirar la decoració pop de la façana. Les
places són limitades i les inscripcions es poden fer als
Casals Municipals de Gent Gran.

La igualtat, la creativitat i l’esperit crític han estat les
bases de treball al Casal d’Estiu Jove de Cal Jardiner,
gestionat per Servei de Joventut i desenvolupat per
l’entitat Rodola.
Enguany, les places s’havien ampliat a 30 joves tot i que,
finalment, se’n van apuntar 17 amb motiu de la situació
actual de Covid19. El Casal d’Estiu Jove és apte per a
joves de Parets que cursen primer de l’ESO fins als 16
anys i, en els casos de necessitats educatives especials,
s’amplia fins als 20. Enguany, i per mantenir la seguretat
i els protocols d’actuació, els joves es van separar en dos
grups que no es relacionaven entre si i se’ls prenia la
temperatura a l’entrar a les instal·lacions.
Entre les activitats programades hi havia diferents tallers,
com els de cuina o grafits, pràctiques esportives i, fins i

tot, es va organitzar una festa tropical que va comptar
amb la presència de l’alcalde, Jordi Seguer, i la regidora
de joventut, Montserrat Folguera. Els joves tenien també
excursions setmanals per diferents itineraris i un cop a la
setmana feien piscina.
Els participants han fet una bona valoració final del casal,
ja que els permetia aprendre i alhora passar-ho bé.
Casal d’infants
El casal d’infants d’enguany, en què han participat prop de
90 nens i nenes d’entre P3 i 6è curs, també ha estat valorat
molt positivament pels participants i les seves famílies. Es
van poder realitzar la major part de les activitats aplicant
totes les mesures de seguretat adients i es van fer, entre
d’altres, excursions per l’entorn del municipi.

4t TRIMESTRE 2020 · A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
Volem muntar un Grup de
bastoners/es a Parets!
Dima s de 19 a 21 h, a càrrec de la
Colla de Bastoners de Sabadell.
A pa ir de 14 anys.

Francès
Dima s, Iniciació de 18 a 19.30 h i
nivell mitjà, de 19.30 a 21 h,
a càrrec de Padi Padilla.
Intergeneracional.

Reparació de mòbils
Dijous de 18 a 20 h, a càrrec de
Carlos Codina. A pa ir dels 14 anys.

Introducció al neomuralisme
Divendres de 18 a 20 h,
a càrrec d'Iris Paris.
A pa ir dels 14 anys.

Batucada
«Tambors de Parets»

Dimecres de 17 a 19 h,
a càrrec de Cristina Cuní
A pa ir dels 12 anys.

Divendres de 18 a 19 h: Grup
d'Iniciació,
de 19 a 20 h: Grup Avançat,
a càrrec de Javier Malaguilla.
Intergeneracional.

Gralles

Faktoria d'Idees viual

Dimecres de 17.30 a 19 h, a càrrec
de Jordi Engrallats
A pa ir dels 12 anys.

30 d'octubre al nostre peil
d'Instagram.

Introducció al K-Pop

Reforç escolar i
assessorament acadèmic

Joc de Taula Fronteres
Invisibles

11 octubre

18 h Teatre Can Rajoler

No toquin les
meves mans

Cia. Valeria Guglietti
Espectacle d’ombres xineses

25 octubre

18 h Teatre Can Rajoler

Sopa de pedres
Cia. Engruna Teatre

21 de novembre de 17 a 19 h

Dimecres de 17.30 a 19 h,
a càrrec de Daniel Soria
És obligatori l’ús de la mascareta.
Es prendrà la temperatura a totes les persones usuàries.
Els cursos, les activitats i l’Espai Jove, tindran inicialment una limitació de 10 persones.
En el cas de menors d’edat, els pares i mares han de signar un full de compromís.
Els protocols dels cursos s’aniran adaptant a les diferents normatives Covid19

Material dels cursos i tallers a càrrec de les persones usuàries.
Totes les activitats són gratuïtes.

Inscripcions a Cal Jardiner fins al 30 de setembre

Espectacle de titelles

Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat
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Paviments nous al pavelló i a l’escola Pau Vila

CURSA

El servei d’Esports de l’Ajuntament de Parets continua amb les adequacions i millores dels seus equipaments esportius

El CAM Parets fa més de 100 km en la Run&Bike

El pròxim dilluns 28 de setembre s’iniciaran les obres
de renovació del paviment del pavelló rectangular del
poliesportiu Joaquim Rodríguez, amb un pressupost
superior als 50.000 euros. El paviment sintètic actual
s’ha deteriorat i presenta molts talls al llarg de tota la
superfície, ha perdut el confort i l’elasticitat a causa de
la compactació de la base de cautxú. El nou paviment
serà de polivinil de clorur plastificat que conté càrregues
minerals, estabilitzants i pigments més resistents als
impactes.
L’alcalde de Parets, i també regidor d’Esports, Jordi
Seguer apuntava que “és el primer cop que es canvia el
terra d’aquest pavelló, que es va inaugurar l’any 2000”.
Referent a les entitats esportives municipals que fan ús
d’aquest equipament, Jordi Seguer assegurava que “les
obres no afectaran les competicions perquè enguany
comencen més tard. Pel que fa als entrenaments,

SETMANA EUROPEA
DE LA MOBILITAT
Setembre 2020

25 setembre

Presentació de la ruta
‘Natura local, entorn
natural de Parets’
adaptada a mòbils

27 setembre

Taller de creació d’alforges
per a bicis i patinets
adreçat a grups familiars
d’11 a 13 h davant del pavelló

s’adaptaran als horaris disponibles del pavelló rodó i
també es comptarà amb les pistes descobertes, com ara
la de Can Butjosa i l’Escola Lluís Piquer”.
Sala polivalent de l’Escola Municipal Pau Vila
El nou paviment de la sala polivalent de l’Escola Municipal
Pau Vila, també utilitzada per l’entitat Tennis Taula Parets,
es va instal·lar el passat mes d’agost i substitueix el que
hi havia des de l’any 2017 que, com assegura el regidor
d’Esports, Jordi Seguer, “generava problemes al club de
tennis de taula en la pràctica esportiva”.
Aquest nou paviment està compost per una capa de PVC
plastificada, una malla de fibra de vidre intermèdia i una
base d’escuma de PVC de cèl·lules tancades. Jordi Seguer
assegurava que “en aquest cas, la superfície compleix
amb la normativa del Consell Superior d’Esports i el Pla
d’Instal·lacions i Equipaments de Catalunya”.

#Mobilitat2020

El passat 5 i 6 de setembre, el CAM Parets va organitzar
la sortida Run&Bike amb l’objectiu principal de reprendre
l’activitat. Una cursa que pretenia sortir des d’Olot, a les
18 h, i arribar a Sant Feliu de Guíxols seguint la via verda,
recorrent un total de 100 km previstos en 18 hores.
Finalment, tres corredors i dos ciclistes del club van fer un
total de 108 km en 18 hores i 40 minuts pel carrilet I, que
va d’Olot fins a Girona, i el carrilet II de les vies verdes,
que segueix des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols.
Precisament els dos ciclistes van ser un dels integrants
més joves del CAM Parets, l’Iván Ortiz, i un dels més
veterans, en Carlos Valverde.
En Lluís Lleida, coordinador de l’activitat, comentava que
“ho hem volgut plantejar com un repte, ja que no estem en
la millor forma però tornem a començar i ho fem fort amb
un projecte que no ens garanteix assolir-ho de manera
senzilla”. Com diuen els integrants del CAM Parets:
#unrepteimprobableperònoimpossible.

QUÈ PODEM FER
SI TROBEM UNA
ESPÈCIE DE
FAUNA SALVATGE
O EXÒTICA?
TELÈFONS DE CONTACTE A TRAVÉS DELS QUALS
ES FARÀ LA GESTIÓ CORRESPONENT

ESPORTS
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I TAMBÉ...
Campionat de Catalunya de petanca per
dobletes a Parets
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La piscina Miguel Luque ja està a punt

La Piscina Municipal Miguel Luque obrirà al llarg de l’octubre després d’un seguit d’actuacions des d’inicis d’aquest 2020

El passat 11 de setembre, les pistes municipals
de petanca van acollir el Campionat de Catalunya
per dobletes de segona categoria. Els guanyadors
van ser els jugadors de l’Atlètic Adrianense José
Manuel Campos i José Fortes que, juntament amb
els tres següents classificats, participaran en els
Campionats d’Espanya.

La Primera Catalana torna a estar aquí

El primer equip del Club Futbol Parets, després
d’un seguit de partits amistosos, tornarà a jugar al
municipal Josep Seguer el pròxim 4 d’octubre. Els
de Miquel Muñoz tornaran a competir a la Primera
Catalana i serà davant l’EE Guineueta a les 12 h.

El CB Parets enceta la pretemporada

El sènior masculí del CB Parets va superar al CB
Sitges en el primer partit amistós. Els de Pedro
Argachal comencen la Segona Catalana a la pista de
l’UB MiR el pròxim 18 d’octubre a les 18 h.

El FS Parets prepara l’inici de la lliga

Els nois del FS Parets ja preparen l’inici de la Divisió
d’Honor. Els de José Manuel Ibáñez jugaran, el pròxim
4 d’octubre a les 12.15 h en el poliesportiu Joaquim
Rodríguez, davant el FS Castellar. D’altra banda,
el sènior femení de David de la Torre s’estrenarà a
Primera Divisió, també a Parets, el pròxim 3 d’octubre
a les 19.30 h davant l’Industrias Santa Coloma.

DEFUNCIONS

Mor en Joan Fernàndez i l’Isidre Ripoll

En Joan Fernàndez i l’Isidre Ripoll ens van deixar, a
l’edat de 87 anys, els passats mesos d’agost i setembre,
respectivament. En Joan va destacar per la seva etapa en
l’equip amateur del RCD Espanyol, on va arribar a disputar
tres partits amistosos amb el primer equip. Es va retirar l’any
1964 i, durant una etapa, va ser entrenador del primer equip
del CF Parets. L’Isidre, per la seva banda, va destacar pel
seu fitxatge pel Júpiter de 3a divisió amb 17 anys i es va
acabar retirant al primer equip del CF Parets als 32 anys. Els
aficionats d’aquella època el recorden com un dels millors
jugadors ofensius de tota la història del club paretà.

La Piscina Municipal Miguel Luque encara la recta final
de les obres de reparació i millora amb l’objectiu d’obrir
de nou les portes al públic durant la primera quinzena
d’octubre.
Aquests darrers dies s’està posant a punt tota la
maquinària i s’està treballant en la millora de la ventilació
a la planta subterrània. D’altra banda, els treballs de
col·locació del nou ‘gresite’, tant de la piscina gran com
de la petita, estan arribant al seu punt final. Així doncs,
i segons les previsions, els paretans i paretanes podran
gaudir de la renovada instal·lació a mitjan octubre.
L’alcalde i regidor d’Esports a l’Ajuntament de Parets,
Jordi Seguer comentava que “estem contents perquè
complirem els terminis i no era fàcil, ja que vam començar
les actuacions el 5 d’agost. Si tot va bé, a partir de l’1

ESCACS

Pau Manel Prada subcampió de Catalunya

El jugador de l’Associació Paretana d’Escacs Pau Manel
Prada, que el passat mes de juliol va quedar 11è en
el Campionat d’Espanya, va quedar en segon lloc al
Campionat de Catalunya individual sub-10 celebrat a
Salou entre el 5 i el 10 de setembre.
En Pau va sumar 6,5 punts de 8 possibles i va tenir el
campionat a tocar, ja que va quedar empatat amb el
primer classificat.
Cal destacar també les bones actuacions al Campionat de
Catalunya sub-14 dels jugadors de la Paretana d’Escacs
Lucas Puente i Adrià Prada, 13è i 27è respectivament.

d’octubre començarem a emplenar els vasos de la piscina
i farem totes les proves necessàries perquè puguem obrir
la piscina al públic complint totes recomanacions de CAT
Salut per la COVID-19”. Pel que fa a les classes
d’aiguagim, la previsió d’inici de l’activitat serà el 13
d’octubre, mantenint els mateixos grups que es van aturar
el passat mes de març i cobrint totes aquelles baixes que
s’hagin produït.
Jordi Seguer recordava que “aquestes millores es
van iniciar a primers d’any amb el canvi del sistema
d’escalfament de l’aigua, la renovació de les dutxes i els
vestidors, el nou espai del CN Parets, entre altres”. Les
actuacions no s’acabaran amb l’obertura de la piscina el
darrer trimestre de l’any, ja que la voluntat és actuar en la
coberta, on es van detectar una sèrie de degotalls.

TRIATLÓ

Nova junta directiva del Club Triatló Parets

El Club Triatló Parets va presentar, el passat 16 de setembre
al restaurant Llevantpark, la temporada 2020-2021 davant
els seus socis. Una nova campanya amb novetats, ja que
entra la nova junta directiva presidida per Ricard Lora, amb la
continuació de Javi Gordillo i amb el nou secretari, en Miquel
Àngel i la nova tresorera, l’Elena Torné.
El club, que reuneix una trentena d’esportistes amb l’Albert
Jose com a entrenador, ha vist afectada la seva activitat per
la pandèmia de covid-19, sobretot en la modalitat de natació,
tot i que a partir del mes d’octubre ja podran tornar a nedar a
la Piscina Municipal Miguel Luque.
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PUBLICITAT

AVE- 1 ANY
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MANGO - 1 ANY

TRIANA - 5 ANYS

BIMBO - 1 ANY

SUGAR - 9 MESOS

OLIVIA - 2 ANYS

MANTRA-6MESOS

RUPERTA - 3 ANYS

La fórmula que
ens protegeix
Vols formar part d’una
parella llingüística com a
voluntari o com a
aprenent?

#COVID19

La modalitat virtual permet
practicar català per mitjà
de videoconferència.

+

Apunta-t’hi!
Només has de ser major
d’edat i disposar d’una
hora a la setmana durant
10 setmanes.

+

Distància

Mans

Mascareta

La distància física de seguretat
tant en espais tancats com a
l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m
en general.

Higiene de mans freqüent.

És obligatori l'ús de mascareta
en espais tancats i quan no es
pugui mantenir la distància de
seguretat d’1,5 m.

Informa-te’n a:
https://www.vxl.cat/virtual

Connecta’t amb l’Ajuntament

#DistanciaMansMascareta

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

PARLEM DE...
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CATALÀ

Sergi Cercós

SALUT
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EAP Parets del Vallès

Cuidem-nos, tots sumem

Cursos en línia, presencials i inscripcions telemàtiques
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) inicia curs 2020-2021 amb algunes
novetats importants, la més destacable de les quals és la inscripció telemàtica. El procés
d’inscripció sol comportar, en el cas dels nous alumnes, una prova de col·locació prèvia,
que també es pot fer en línia.
A Parets, l’Oficina de Català (OC) ofereix un curs del nivell bàsic 1 presencial i un curs del
nivell C2 en línia, que se sumen a l’àmplia oferta del Centre de Normalització Lingüística
(CNL) del Vallès Oriental i de tot el Consorci.
El fet d’haver de fer el procés d’inscripció en línia pot implicar, de vegades, alguna dificultat per a l’usuari, per la qual cosa qualsevol persona que no sàpiga com inscriure’s pot
adreçar-se a l’Oficina, preferentment per telèfon, que l’acompanyarà en tot el procés.
El curs bàsic 1 s’impartirà a l’AFA de Parets, a l’Institut Torre de Malla, i el C2 en línia
s’impartirà a través de la plataforma Aula mestra, igual que en cursos anteriors.
Enguany, en el conjunt dels 22 centres del CPNL s’ha prioritzat la modalitat presencial per
als nivells bàsic (A2) i elemental (B1) i la modalitat a distància per als nivells intermedi
(B2), suficiència (C1) i superior (C2). Amb tot, per als nivells B i E també hi ha oferta en
línia.
D’altra banda, l’OC de Parets continua promovent el Voluntariat per la llengua (VxL),
especialment en la modalitat virtual, i altres activitats de dinamització i assessorament.

Amb el desconfinament, la responsabilitat col·lectiva de la societat ha passat a ser clau
en la lluita contra el SARS-CoV-2. La ciutadania de Parets del Vallès ha demostrat ser
conscient d’aquest fet i això ha permès tallar cadenes de transmissió del virus que molt
possiblement haguessin derivat en brots comunitaris.
La distància social i l’ús de la mascareta per protegir els que ens envolten, o l’autocura a
l’hora de detectar si presentem possible simptomatologia de la COVID-19, són comportaments individuals que hem adoptat en benefici del bé comú.
Des del CAP Parets també exercim aquesta responsabilitat amb vosaltres, els nostres
usuaris, i ho fem garantint que s’acompleixen totes les mesures necessàries per a la
vostra seguretat.
De la mateixa manera que fora del centre sanitari la distància de seguretat és fonamental per minimitzar el risc de contagi, dins del CAP també ho és. Per això hem adaptat el
centre i la nostra atenció.
Hem multiplicat esforços en el contacte telefònic com a primera via d’atenció per evitar
aglomeracions al taulell d’admissions i a les sales d’espera, així com els desplaçaments
innecessaris que encara comporten risc de contagi, sobretot per a la població més vulnerable. I amb el mateix objectiu, també hem augmentat l’atenció domiciliària.
Atenem les trucades a la nostra centraleta i telefonem a tots aquells que s’han posat en
contacte amb nosaltres a través del servei de programació de visites de l’ICS. Donem
resposta a les vostres consultes i valorem les vostres necessitats de salut per programar
les cites presencials.
També utilitzem el correu electrònic o l’eina digital La Meva Salut per fer arribar els comunicats de baixes laborals o els plans de medicació.
I continuem donant resposta a totes les demandes urgents al centre, com ho venint fent
des de l’inici de la pandèmia.
Amb tot, per tal que el CAP sigui l’espai segur que volem per a la nostra població, necessitem d’aquesta responsabilitat col·lectiva de la que esteu fent gala. Per això és important que vingueu amb cita prèvia (sempre que no sigui una urgència), ajusteu la vostra
arribada al centre a l’hora establerta per la visita i que us acompanyin només en cas de
ser imprescindible. D’aquesta manera serà més fàcil garantir una distància segura per a
vosaltres als espais comuns.
Per últim, volem recordar la importància de fer un correcte aïllament tant dels pacients
diagnosticats amb COVID-19 com d’aquells que estan a l’espera dels resultats.
Si ens necessiteu, contacteu-nos a través del 93 326 89 01 o deixeu un missatge al web
ics.gencat.cat dins de l’apartat Programació de visites. També podeu trucar al centre al
93 562 16 89 els dies laborables de 8 a 20 h. Fora d’aquest horari o en cas d’urgència,
al 061 i, per emergències, al 112.
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“A vegades les coses no han de ser com un s’espera”
Aquest taller sembla molt necessari després de l’experiència viscuda.
El cert és que ho vam parlar amb la regidoria com una necessitat per a la gent gran, encara que
ho podem estendre a totes les edats. Primer, s’ha d’afrontar el que hem passat, a l’etapa del
confinament; les emocions, la por, la incertesa, el què passarà, el control. Tot això ho parlarem als
tallers. En la situació actual hem d’estar més flexibles, compartint eines de manera participativa
amb altres persones; que és el que necessitem, connexió social.
Hi ha una edat més afectada per aquesta por?
Potser no és una edat, sinó que depèn de la persona. Hi ha gent que necessita mantenir més el
control de la seva vida i actualment se’ns escapa. Molta gent que ve a les sessions informatives és
gent que ja no té tanta por i surt al carrer. Alguns em comentaven que tenien coneguts que no sortien
de casa, tant grans com joves. No hi ha una edat, hi ha maneres d’afrontar la vida.

Isabel Erill, psicòloga, psicoterapeuta i professora de ioga
Isabel Erill és psicòloga sanitària, psicoterapeuta corporal i professora
de ioga. Dirigeix el taller de benestar emocional per a majors de 60 anys
enfocat a superar la por a la nova normalitat. Aquest taller pretèn oferir eines
psicològiques i socioemocionals per optimitzar la tornada a la nostra vida
quotidiana després de les mesures de la Covid-19.

La nova normalitat sembla més aviat una nova manera de fer.
De fet és això, una nova manera de fer i de fluir. No puc estar pensant què faré la setmana que ve
perquè hi ha tota aquesta situació que em condiciona. Això fa por perquè et trobes venut.
Ens ha canviat socialment aquesta experiència?
Ens ha canviat en la manera de decidir el dia a dia. No tenir una expectativa a llarg termini, sinó a
fer-les en funció del que va passant. La pregunta és, això ens ajudarà? Ens quedarà? Aprofitar el
canvi de perspectiva sobre el món, la nostra manera de comunicar, la manera de donar missatges als
amics o la família. Tant de bo puguem aprofitar aquestes fortaleses per fer un dia a dia més humà,
més sincer. A vegades les coses no han de ser com un s’espera, hem de poder fluir.

AJUTS per a persones emprenedores
FINS A 1.000€
REQUISITS
Has creat una empresa en els últims
3 anys.
T'has assessorat al servei de creació
d'empreses de l'Ajuntament de Parets.
Estaves en situació d'atur abans de
començar l'activitat.
Consulta la convocatòria per conèixer la resta de
requisits.
Per a més informació:

93 573 88 96
683 347 947

