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Nova gespa al Camp 
de Futbol Municipal

Entrevista:
Pepe Méndez

21 24

Torna la ruta ‘Parets D 
Tapes’

Recull d’imatges de la 
Festa Major d’Estiu

38 anys fent costat a 
Ràdio Parets

15 177

Campanya per a l’esporga viària 2018
La campanya de l’esporga viària d’enguany començarà el pròxim 15 
d’octubre i tindrà una durada de 10 setmanes, una menys que l’any 
anterior. 
Per explicar-ne les característiques, l’Ajuntament farà dues reunions: el 
dimecres 10 d’octubre, a la sala d’exposicions Can Rajoler, a les 19.30 h 
i el dimecres 17 d’octubre, al Club Sant Jordi, a la mateixa hora. Pàg. 5

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Parets ha invertit més de 200.000 euros en la reforma d’equipaments i edificis municipals, dels quals més 
de la meitat s’han transformat en una cinquantena d’actuacions als centres educatius del municipi.
Amb motiu de les vacances dels estudiants, l’Ajuntament ha executat diferents obres de manteniment i reforma a les escoles que han consistit, 
entre d’altres, en treballs de pintura, climatització, i millora de les condicions de les aules i annexos.
Una de les obres en què s’està treballant és la reforma del casal per a la gent gran de Ca n’Oms, on s’estan duent a terme arranjaments integrals 
i de millora de l’accessibilitat a la planta baixa del centre. Aquesta actuació forma part dels objectius i compromisos establerts al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) 2015-2019. Pàg. 3

Més de 200.000 euros en 
millores als equipaments

Es presenta el primer fascicle de L’Abans
El pròxim 5 d’octubre el Teatre Can Rajoler acollirà la presentació del 
primer fascicle de la col·lecció fotogràfica L’Abans, una publicació que 
recull imatges del municipi entre els anys 1890 i 1976. El primer fascicle 
del col·leccionable, les cobertes, guardes i sobrecobertes s’entregaran 
de forma gratuïta i, a partir d’aquí, es podrà adquirir una nova entrega 
setmanal al preu de 2,95 euros. Pàg.19
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EN 2 MINUTS...
Arriben les Jornades Europees del Patrimoni
L’Ajuntament de Parets se suma novament a les 
activitats emmarcades dins les Jornades Europees 
de Patrimoni 2018, amb la programació de visites 
guiades a masies d’alt valor patrimonial i arquitec-
tònic del municipi. El divendres 12 d’octubre, a les 17 
h es farà una visita a la Marineta; el dissabte 13, a 
les 12 h, a la Torre de Malla; el diumenge 14 a les 12 
h es farà una visita a la Torre Cellers. Les Jornades 
Europees de Patrimoni estan organitzades pel De-
partament de Cultura de la Generalitat amb el suport 
de la Federació Catalana de Municipis, l’Associació 
Catalana de Municipis i l’Institut Ramon Muntaner, 
i tenen l’objectiu de donar a conèixer la riquesa pa-
trimonial del territori. Les inscripcions es poden fer 
fins a l’11 d’octubre al Centre Cultural Can Rajoler, 
al carrer Travessera 1. Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 93 573 98 00.

Acte d’entrega dels Premis al Mèrit Educatiu
El 29 d’octubre, la sala Cooperativa acollirà l’acte 
dels Premis al Mèrit Educatiu de Parets del Vallès. 
Serà a les 18 h en una cerimònia oberta al públic 
on participaran professors, alumnes, personal del 
servei d’Educació, representació política i, en gene-
ral, la comunitat educativa implicada. Els premis al 
mèrit educatiu pretenen distingir aquells alumnes 
i professorat que han treballat positivament, amb 
l’obtenció de bons resultats, i/o han mostrat un es-
forç significatiu davant el procés d’aprenentatge. 
Enguany, dos alumnes opten al premi de millor nota 
final d’etapa ESO; 3 al premi final d’etapa de Pri-
mària; 1 al premi final de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i 2 al de Grau Superior. Pel que fa al Treball de 
Recerca de Batxillerat, 10 alumnes han aconseguit 
una nota de 10 i tots opten al premi, només un serà 
escollit pel jurat. En total, 4 alumnes opten al premi 
a la millor nota de selectivitat (PAU); un que acce-
dirà a la universitat des d’un cicle formatiu de grau 
superior, i dos que ho faran des de batxillerat. Tres 
alumnes s’han presentat per aconseguir el premi a 
la millor nota de batxillerat i, aquest any, el premi al 
mèrit docent quedarà desert perquè no s’ha presen-
tat cap professor ni mestre.

La nena dels Pardals, al Teatre Can Rajoler
Aquest diumenge, 30 de setembre, a les 18.30 h es 
podrà veure l’obra ‘La nena dels Pardals’. Un es-
pectacle poètic i emocionant sobre els petits herois 
quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata 
dels nens. Les entrades es poden adquirir al ma-
teix teatre una hora abans de la representació, a les 
oficines de Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h i els 
dijous de 16 a 19 h, o a través del web www.ticketea.
com. El pròxim espectacle en aquest teatre serà la 
representació ‘Lo mejor de Yllana’, una recopilació 
de les millors escenes de la companyia que fa 25 
anys dalt dels escenaris. Es podrà veure el 7 d’oc-
tubre a les 18.30 h.

El 5 d’octubre es presenta la primera entrega de L’Abans a Parets
L’Abans és una publicació en format de fascicles que recull una col·lecció d’imatges de Parets entre els anys 1890 i 1976

El pròxim 5 d’octubre, el Teatre Can Rajoler acollirà la pre-
sentació del primer fascicle de la col·lecció fotogràfica 
L’Abans, una publicació que recull imatges del municipi 
entre els anys 1890 i 1976. 
A l’acte hi intervindran l’alcalde de Parets, Francesc Juz-
gado, el coordinador de la col·lecció L’Abans, Jaume Alcá-
zar, i l’autor i el documentalista del projecte, Josep Maria 
Tarrés i Jaume Anfruns, respectivament.
L’Abans és una col·lecció que compta amb més de 100 
volums editats. Recull la memòria i la fotografia històrica 
dels pobles de Catalunya i de les Balears entre el final del 
segle XIX i el segon terç del segle XX.
Els autors volen fer una crida a la població per tal que 
aportin imatges de particulars i d’entitats que il·lustrin la 

vida quotidiana, associativa, esportiva, industrial, urba-
nística, educativa i festiva del municipi.

L’Abans a Parets del Vallès
El volum de Parets del Vallès és un llibre que recull foto-
grafies representatives de la ciutat entre els anys 1890
i 1976. Posa l’èmfasi en l’aspecte humà: la gent, la ma-
nera de viure, els costums, les tradicions i les festes, i 
també els paisatges, els edificis i els monuments més 
emblemàtics. Els fascicles es podran adquirir a les lli-
breries i papereries de Parets al preu de 2,95 €. El primer 
fascicle de presentació, les cobertes, guardes i sobreco-
bertes s’entregaran de forma gratuïta i, a partir d’aquí, es 
podrà adquirir un fascicle cada setmana.

Albana, nominada a millor docent d’Espanya
Carmen Albana, mestra de l’escola Nostra Senyora de 
Montserrat, és una de les candidates a rebre el premi 
‘EDUCA ABANCA 2018 Mejor Docente de centros públi-
cos y privados de España’. El premi té com a objectiu 
reconèixer públicament la labor dels docents que viuen 
amb passió la seva professió.

PLUSVÀLUAART

Luis Navarro, premiat pel seu èxit a Europa
El pintor paretà Luis Navarro rebrà el Premio Internazi-
onale d’Arte Fondazione Costanza al novembre pel seu 
prestigiós èxit professional en l’art en l’àmbit europeu. 
El reconeixement consistirà en l’entrega d’un trofeu i un 
diploma. L’acte també comptarà amb un sopar solidari en 
favor dels nens malalts de l’associació Arte por la Vida.

PLUSVÀLUAPREMI
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Com vas començar a col·laborar amb Protecció Civil de Parets?
Siempre me ha gustado mucho colaborar y ayudar a las personas. Hace 21 años que vi 
un anuncio de Protección Civil pidiendo voluntarios para Parets, me apunté y pasé toda 
la formación. Desde entonces he ido trabajando hasta ser el presidente de la asociación.

I en tots aquests anys, recordes alguna actuació destacada?
Muchas. Por ejemplo, hubo un incendio hace años y tuvimos que entrar para evacuar a 
todas las personas. Fue una tarea complicada, pero cuando formas parte de Protección 
Civil y estás haciendo un servicio, tienes que asumir ciertos riesgos.

Quines són les funcions més habituals de Protecció Civil?
Estamos las 24 horas disponibles para lo que pueda suceder: acciones forestales, inun-
daciones, nevadas, ayuda a vecinos en situaciones de peligro y cualquier otra acción que 
nos sea requerida por parte de los cuerpos de seguridad o el ayuntamiento.

Amb quins recursos compteu en l’actualitat?
Contamos con un vehículo de primera intervención con capacidad de 500 litros de agua-
que nos sirve para acudir a incendios; tenemos un coche de logística que utilizamos, 
entre otras cosas, para distribuir sal en las carreteras los días de nieve; contamos con 
una furgoneta para colaborar con las asociaciones como Cáritas, la protectora de anima-
les y Parets Contra el Càncer en recogidas i transporte de juguetes, tapones de plástico 
y otros servicios.

Aneu de la mà amb la Policia Local de Parets.
Sí, nosotros colaboramos con la Policía Local y con el Centro de Coordinación Operativa 
de Catalunya. Siempre estamos detrás de la puerta, pendientes del tiempo; lluvias fuertes, 
olas de calor, incendios... Quiero aprovechar para agradecer a la Policia Local la gran 
colaboración y la confianza que tiene en nosotros. Hay muy buena coordinación y eso 
hace que todo funcione correctamente.

Us hem pogut veure fer actuacions en altres municipis.
Sí, los ayuntamientos colaboran entre ellos. Hace poco hemos estado ayudando en 
Montornés o en Lliçà de Vall. Esto sirve para colaborar y para aprender de los demás.

Pepe Méndez, cap de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Parets
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Parets del Vallès és una entitat depe-
nent de la Regidoria de Seguretat Ciutadana. La formen setze voluntaris i la lidera el 
seu cap, Pepe Méndez.
La seva ajuda i col·laboració té una importància cabdal amb l’èxit de l’organització 
de nombrosos actes en espais públics. La seva missió és vetllar per la seguretat dels 
ciutadans, col·laborant amb les forces de seguretat i serveis d’emergències i urgències.

M’agrada... 
La montaña.
Ayudar a las personas y animales.

No m’agrada...
La delincuencia.
El hambre.

“Cuando estás en un servicio tienes que asumir ciertos riesgos”

Ajuntament de
Parets del Vallès

       PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ 
                 L’Abans. Parets del Vallès
                 Recull gràfic 1890-1976
                            i del primer fascicle 
                            del col·leccionable

AUTORS:
Josep Maria Tarrés (historiador) 
Jaume Anfruns (documentalista)

Un llibre amb unes 1.000 fotografies que no pot faltar a casa vostra

Divendres 5 octubre 2018
19 h Teatre Can Rajoler




